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Introducció

A les planes que vénen a continuació es presenten les actes de les Pr i m e re s
Jornades de Recerca: Dels Conceptes a les Pràctiques Investigadores al Marc
Institucional de la Universitat, que, organitzades pel Departament de Socio-
logia, es van celebrar els dies 17 i 18 de febrer de 1999.

El darrers anys la universitat està immersa en un procés de transformació
encara no conclòs, en el qual té particular rellevància el pes cre i xent de l'acti-
vitat investigadora, situació que condueix a formular-se noves preguntes sobre
la relació entre la universitat i la societat, i sobre la relació entre la investiga-
ció i la docència. En paral·lel, tot i que amb dinàmica pròpia, ha augmentat
la preocupació per afavorir la formació pràctica dels estudiants. Amb les Pri-
m e res Jornades de Re c e rca, que en principi estan concebudes per ser celebra-
des amb una periodicitat anual, ens proposem obrir un espai de reflexió sobre
la pràctica investigadora, amb la perspectiva que puguin ser integrades com
a part del currículum acadèmic dels estudiants de segon i de tercer cicle, i de
les activitats regulars del professorat. 

Els objectius de les jornades han abastat una pluralitat d'aspectes: en pri-
mer lloc, s'ha pretès crear un espai d'intercanvi entre els investigadors i les
i n ve s t i g a d o res del De p a rtament de Sociologia i l'alumnat de segon i terc e r
cicle, sobre «la cuina» del treball de recerca. També ha estat una oportunitat
per reflexionar sobre els conceptes, les teories, els mètodes i les tècniques apli-
cats, com a part d'un procés, i per tant assenyalant les modificacions que han
tingut lloc en les pràctiques inve s t i g a d o res. Hem cercat la presència d'una
mirada externa —aquesta és la figura del relator convidat a coordinar cada
taula— per tal de fer una revisió crítica de les ponències, moderar el debat i
recollir els principals punts de discussió. També ens hem ocupat d'examinar
l'activitat investigadora al si de la universitat des del punt de vista de les seve s
exigències institucionals, criteris de avaluació i finançament, precisant la con-
nexió entre re c e rca i societat, i re c e rca i docència. Finalment, hem volgut con-
trastar el model institucional amb la pràctica efectiva de la recerca.

E s p e rem que aquesta trobada obri un camí d'apropament entre la docèn-
cia i la investigació, i entre l'alumnat i el professorat.

A g r a e i xo a Núria Font el seu treball d'edició dels materials de les jornades.

Maria Jesús Izquierdo
Coordinadora
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