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OBJECTIUS 
 
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic, pretén transmetre als/les estudiants 
continguts fonamentals per conèixer què vol dir investigar en ciències socials, així com 
familiaritzar-los amb els problemes i tècniques bàsiques de recerca. 
 
Els objectius concrets són: 
 

• Conèixer les rutines principals i les etapes fonamentals del procés d’investigació 
en CC.SS. 

• Saber enfocar i definir un problema de recerca, ja sigui establert externament o 
pel propi estudiant. 

• Conèixer les principals tècniques de recollida i d’anàlisi de dades tant dins la 
perspectiva quantitativa com dins la qualitativa 

• Adquirir les habilitats instrumentals que permetin aprendre a: 1) trobar, escollir i 
organitzar el material rellevant per a un treball científic; 2) sistematitzar i triar el 
material trobat, tot construint l’objecte d’anàlisi; 3) adquirir els coneixements 
informàtics bàsics que permetin el tractament de les dades; 4) organitzar i 
presentar el material de forma adient i defensar-lo en públic. 

• Aprendre un estil de treball rigorós, capaç de combinar l’ús de criteris comuns 
amb la creativitat personal. 

 
 
ORGANITZACIÓ DEL CURS I MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 

• L’avaluació és contínua. Es fa a partir del seguiment de l’aprenentatge de 
l’estudiant durant tot el curs. Aquest seguiment es farà a través d’un treball de 
curs que val el 100% de la nota, dividit en diverses parts o exercicis parcials. 

• Mitjançant la realització del treball l’estudiant podrà aprendre des de 
l’experiència les diverses formes específiques de construir, recollir, 
sistematitzar, gestionar i analitzar un conjunt de dades a partir d’una proposta 
concreta del/la professora. Per tant, es tracta d’una simulació de tot el procés de 
producció i anàlisi de dades. Es lliurarà en el moment oportú el programa 
d’exercicis parcials que constitueix el treball. 

• Tots els exercicis seran guiats i tutoritzats. Això vol dir que s’haurà d’informar 
puntualment al/la professora de l’activitat que s’està realitzant per tal d’orientar-
la. 

• Es farà servir com a suport informàtic els paquets SPSS 12.0. 
 



 
PROGRAMA 
 
Per alguns temes es donaran esquemes i lectures que ajudaran a completar les línies 
genèriques que aquí s’exposen. Aquests materials es podran trobar a la copisteria de 
l’Escola o al campus virtual. 
 
BLOC I. LA INVESTIGACIÓ SOCIAL 
 

• Què vol dir investigar en ciències socials? 
• Metodologia, mètodes i tècniques 
• Les perspectives d’investigació 
• Preparació de la recerca i plantejament d’una problemàtica 
• Dinàmiques d’investigació 
• Les etapes fonamentals d’una recerca: construcció de l’objecte d’estudi i 

validació empírica 
• Les hipòtesis de la investigació, l’operativització i el treball de camp 
• Aspectes ètics de la pràctica investigadora 
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BLOC II. LA PRODUCCIÓ I L’ANÀLISI DE DADES 
 

• Les fonts d’informació 
• Variables, dimensions, indicadors i índexs 
• Les unitats d’observació i el camp d’anàlisi 
• La distinció entre tècniques qualitatives i quantitatives 
• Les tècniques de producció de dades. Classificació i característiques 
• Les tècniques d’anàlisi de dades. Classificació i característiques 
• L’elecció de les tècniques de producció de dades 
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BLOC III. PRODUCCIÓ I ANÁLISI DE LES DADES QUANTITATIVES 
 

• La investigació mitjançant enquesta. Tipus d’enquestes. 
• La construcció del qüestionari. Formulació i tipus de preguntes 
• La codificació i la construcció de la matriu. Relació dels protocols amb la matriu 
• Variables i valors. Preparació de les dades per a l’anàlisi 
• Anàlisi quantitativa de dades. Estadística descriptiva. Taules univariades, 

bivariades i trivarides. 
• Presentació dels resultats. Gràfics. Elaboració de l’informe final. 
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BLOC IV. PRODUCCIÓ I ANÀLISI DE DADES QUALITAATIVES. L’ENTREVISTA I EL GRUP 
DE DISCUSSIÓ. 
 

• La producció de dades de caràcter verbal: l’entrevista i tècniques d’interlocució 
grupal 

• L’entrevista. Preparació, desenvolupament i transcripció. 
• Les tècniques d’interlocució grupal. Tipus, estructura i formació dels grups. 
• Les anàlisis de textos i transcripcions. 
• Les eines de caràcter informàtic en l’anàlisi qualitativa. Anàlisi qualitativa de 

textos.  
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