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La  producció  i  publicació  de  materials  que  fan  referència  a  la  metodologia  qualitativa  ha  anat 

incrementant de forma inseparable a la seva consolidació com a metodologia de recerca en ciències 

socials. Internet ha tingut un paper rellevant en aquest sentit,  ja que ha multiplicat les formes de fer 

públic, de compartir i posar en relació tot allò que se sitúa en el marc de la metodologia qualitativa, de la 

mateixa manera que ha succeït amb molts altres àmbits.

El blog IC-Investigación Cualitativa és una eina interessant que ofereix un recull de recursos, disponibles 

a la xarxa, per a la recerca qualitativa i  els exposa organitzats temàticament. Així,  les persones que 

treballem en recerca amb una perspectiva qualitativa podem trobar articles, capítols, llibres o pàgines 

d'autora així com vincles a revistes, grups de recerca, congressos, programes informàtics o altres portals 

web.

Es tracta d'un blog que posa a la nostra disposició materials a través de links a les pàgines pròpies on es 

localitzen. No es tracta d'una centralització de materials, sinó de l'enxarxament de diferents recursos ja 

existents, ja que es mantenen els links a les pàgines on es localitzen. Aquest fet permet una doble tasca, 

difondre els propis materials i visibilitzar les fonts i recursos que els han fet disponibles, tot dibuixant així 

una xarxa d'alguns dels principals recursos per a la recerca qualitativa disponibles a internet. 

Alguns dels exemples dels apartats que hi podem trobar són, d'una banda, aquells que fan referència a 

mètodes d'anàlisi,  com són l'anàlisi  del  contingut,  l'anàlisi  conversacional  o l'anàlisi  del  discurs (sent 

aquest últim un dels apartats més àmplis del blog). 

D'altra banda, trobem els apartats que fan referència a mètodes i tècniques d'investigació, anant des de 

l'etnografia,  la  investigació  acció  participant  o la  història  de vida fins a les entrevistes,  els  grups de 

discussió o grups focals. A més, hi ha un conjunt d'entrades que recullen materials útils pel disseny de 

recerques qualitatives com són les eines informàtiques o de reflexió ètica sobre la recerca.

Finalment, hi ha un altre grup d'entrades que són aquelles que agrupen la informació segons temàtiques 

de recerca, de forma que trobem apartats d'investigació qualitativa en migració, salut, gènere, presons, 

educació o polítiques públiques. 

Després d'aquesta esquematització, que no pot anar gaire més enllà del que ja el títol i subtítol del blog 

indiquen, no queda res més, si hi ha l'interès, que navegar una mica per la pàgina i explorar els recursos 

que ofereix per identificar allò que pugui resultar de més utilitat i interès a cada una. 
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