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L' assignatura te un caracter marcadament practic i instrumental,
de familiaritzaci6 amb els problemes i tecniques basiques del
treball intel.lectual aplicat ales ciencies socials, en
particular ales arees de coneixement que seran mes habituals al
llarg de l' estada a la Facul ta t. Enaquest senti t, resul ta
imprescindible coneixer diversos centres i institucions situades
fora del campus. Tambe vol servir, alhora, d'assignatura
introductoria a l' aprenentatge de les tecniques de recerca 0
investigaci6.

a) coneJ.xer les principals
documentaci6 que s'han d'emprar
posterior practica professional;

fonts d'informaci6 i
al llarg dels estudis i

b) familiaritzar-se amb les rutines basiques i habits
preparator is per a la recerca en ciencies socials, tot
incloent l'aprenentatge del que significa investigar en les
diferents tradicions cientif iques i principals perspectives
d'investigaci6 existents en ·les ciencies socials;

c) adquirir les habilitats instrumentals que permetin
aprendre a: 1. trobar, recollir i organitzar el material
rellevant per a una recerca; 2. sistematitzar i triar el
material trobat, tot construint l'objecte d'analisi,
establint variables i hipotesis, aixi com esbrinant els
problemes de medici6 que podrien presentar-se; 3.
organi tzar i presentar el material, aixi corn les dades
resultants de forma adient, tant pel que fa al text com a
les eventuals taules i graf iques que l' acompanyin. AixQ
inclou, obviament, una familiaritzaci6 amb les
possibilitats que per al processament de texts i el
tractament de taules i grafiques ofereix la informatica,
temes a que es dedicaran nombroses practiques (Aula
d' Informatica) ;

d) aprendre un estil de treball rigur6s, capa9 de combinar
l'us de criteris comuns amb la creativitat personal.



[Per a alguns temes es donaran esquemes detallats per ajudar a
seguir les classes. La enumeraci6 dels diversos apartats i ternes
del programa no pressuposa que tots ells rebin el mateix
tractament, ni en quantitat d'hores de classe ni en profunditat]

1. Que es i per a que serveix
socials. Coneixement ordinari
Diversos models de recerca.

la recerca en ciencies
coneixement cientific.

2. La pertinenc:;ade la informaci6. Informaci6 general,
especialitzada i cientifica. Problemes de tria i
d'adequaci6 del material.
3. Els diversos enfocaments de recerca existents en
ciencies socials. Tipologia en funci6 de: els
protagonistes, el metode, les tecniques. Explicaci6 i
comprensi6. Que defineix la perspectiva cientifica .

.
4. El procediment basic de la recerca. visi6 general de les
diverses etapes.
5. Que es vol saber. La formulaci6 del problema i de les
primeres preguntes.
6.Que se sap sobre el tema. Recerca d'informaci6 teorica i
aplicada. Metodes i tecniques d'exploraci6, de recollida i
d'ordenaci6.
7.EI proces d'elaboraci6 i transformaci6. La construcci6 de
l'objecte.
8. Operacionalitzaci6 dels
variables ...Medici6

els problemes d'operacionalitzaci6. Hipotesis,
variables i valors atribulbles a les variables

Nota: en aquest apartat caldra realitzar un treball
practic, la nota del qual sera valida per a la qualificaci6
final



- Informaci6 i documentaci6. El concepte de document
i de documentaci6. Tipus de document i de suport
documental

Localitzaci6 i acces a la informaci6: tipus de
centres i serveis de documentaci6 (biblioteques,
hemeroteques, arxius, cartoteques ...). Mecanismes de
classificaci6.

La informaci6 bibliografica. Fonts primaries i
secundaries.
- Les fonts mes usuals en c1encies socials des de la
perspectiva dels estudis de la Facultat. L'us
especific de certes fonts: obres de referencia
general, censos i padrons, material estadistic,
registres de fets (Keesing's ...), recopil.lacions
juridiques (Aranzadi), cartografia ...

- Com treballa elj la .documentalista. Introducci6 a
l'analisi documental.

La perspectiva de l'usuarijl'investigador): la
recuperaci6 de la informaci6 (recerques
bibliografiques, difusi6 selectiva de la informaci6,
consultes ....). Descripci6 dels principals centres de
documentaci6 facilment accesibles.

Nota: caldra realitzar un treball practic, la nota del qual
sera valida per a la qualificaci6 final

TRACTAMENT, ELABORACIO DE LA INFORMACIO I ANALISI
TEXTUAL

13. L'organitzaci6 del material documental i de les
primeres dades.

- De la recerca del material a la lectura, la presa de
notes i la redacci6. Esquema general del proces.
Pensar es fer recerca.
- Referencies bibliografiques inicials. Notes, fitxes
de lectura i cronologies.

14. Analitzar i comentar texts: exemples de diferents
tipus.



que as rnesurar i per a que serveix en ciencies
socials

nivells de rnedici6
corn obtenir, recopilar i interpretar dades

nurneriques. Tipus de dades
la construcci6 d'un indicador

- Tipologia
- l'us de fraccions i percentatges

convencions basiques per a la confecci6 de taules

18. Com es fa i com s'interpreta un grafic
- possibilitats i tipologia dels grafics. L'elecci6 de
l'objectiu

convencions basiques per a la confecci6 de grafics.
- exemples d'interpretaci6

Les diverses modalitats i les seves convencions:
resums, ressenyes, recensions, abstracts, articles ....
- La redacci6 i presentaci6 d'un treball. Les diverses
fases. AIle que es imprescindible. Les qUestions
formals.
- Alguns exemples: a) llibres d'estil; b) citacions;
c) notes a peu de plana; d) referencies
bibliografiques; e) sumaris i tipus d'index ...
- L'us de taules i grafiques dins el text: requisits
minims (font, elaboraci6, titol ... )

Nota: caldra presentar un treball, que recollira en bona
part els treballs practics anteriors.

NOTA: Al llarg del curs, s'aprendran a l'aula d'informatica els
rudiments d'un prograrna de processador de texts i de l'us d'una
fulla de calcul.

El caracter erninentrnentpractic de l'assignatura condiciona el
mecanisme d' avaluaci6. Horn!lQpreveu examens, sin6 la realitzaci6
de diversos treballs (de fet, diversos lliuraments d'un treball
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unic, final, podriem dir) tots ells relacionats amb una llista
de temes que es facilitara a classe. Aquests treballs parcials
estan pensats per tal de passar per bona part de les etapes de
confecci6 d 'un treball de recerca: tria i justificaci6 d' un
tema; recerca bibliografica i documental; elaboraci6 de fitxes,
abstracts ...; elaboraci6 de taules i graf ics; presentaci6 final.

No hi ha cap llibre especific, cap "manual" basic. En diversos
moments del curs pot ser util consultar, entre d'altres, els
llibres seglients:
- AMAT, N., Documentacion cientifica y nuevas tecnologias de La
informacion, Madrid,Piramide, 1988 (2~ed.). Un llibre adre9at als
estudiants de biblioteconomia i documentacio, pere que vol
aj udar-nos a entendre, com usuar is, com "pensa" un
documentalista. sovint ~s massa especialitzat si nom~s en
interessa com simples usuaris.
- ANDER-EGG, E., Tecnicas de investigaci6n social, M~xico/Buenos
Aires, El Ateneo, 1987 (21~ ed.). Un llibre de facil lectura. Horn
pot dir que sovint diu massa obvietats 0 que simplifica
massa ...Es cert, pere resulta molt util per aprendre coses que
de tant ebvies sovint no s'expliquen i no se saben.
- ECO, U., C6mo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 1982. Un
llibre clasic, divertit i utilissim, que serveix per a molt m~s
que per a fer una tesi doctoral. es el que mes s'acosta a un
llibre de consulta per sovintejar.

- MANHEIM J.B/RICH, R.C., Analisis politico empirico. Metodos
de investigacion en ciencia politica, Madrid, Alianza, 1986. Un
excel. lent llibre per introduir-se ales tecniques d'investigaci6
politolegiques, tot i que moltes de Ie coses que diu s6n
perfectament valides per a altres disciplines socials. El llibre,
ames, s'emprara com a manual en cursos posteriors.

PEREZ ALVAREZ OSSORIO, J.R., Introducci6n a La informacion y
documentaci6n cientifica, Madrid, Alhambra, 1988. Es tracta d'un
llibre m~s breu que el de N. Amat, pere pel que serveix el mateix
comentari.

Es donara bibliografia complementaria i s'utilitzaran diversos
dossiers de fotocepies.


