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1. Objectius 
 

La criminologia, en tant que disciplina científica, té com a objectiu l’obtenció 
d’una informació vàlida i fiable sobre els fenòmens i processos socials que estudia. 
L’assignatura de Mètodes d’Investigació en Ciències Socials es centra en les 
estratègies i instruments de recerca que permeten produir empíricament aquest 
coneixement. 

 
Els objectius de l’assignatura són: 
⎯ La comprensió dels conceptes metodològics propis de la investigació 

social i de la dinàmica del procés de recerca. 
⎯ L’aplicació d’aquests conceptes a la lectura i comprensió d’investigacions 

en el camp de la criminologia. 
⎯ El coneixement introductori de les principals tècniques d’investigació 

social i la seva aplicació en criminologia, amb especial èmfasi en les 
tècniques qualitatives, ja que les tècniques quantitatives i l’anàlisi de 
dades estadístiques serà objecte de tractament monogràfic a 
l’assignatura de segon curs de Tècniques d’Investigació. 

 
La matèria del programa s’estructura en tres parts. La primera part és teòrica 

i introdueix conceptualment la problemàtica de la investigació en ciències socials –i 
en criminologia en particular–, plantejant la complexitat que suposa tot procés de 
recerca. La segona part aborda el disseny de la investigació, des de la construcció 
teòrica fins al disseny d’anàlisi. A la tercera part s’introdueixen les tècniques 
d’investigació social i la seva aplicació en criminologia. 

 
 

 
 
2. Programa 
 
PART I. INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL EN CRIMINOLOGIA  
 
1. Introducció general 

 Coneixement comú i coneixement científic.  
 Investigació, investigació social i investigació criminològica.  
 La investigació en el camp de la criminologia. Exemples. 

 
2. Fonaments metodològics de la investigació en ciències socials 

 Paradigmes d’investigació social, metodologia, mètodes i tècniques. 
 La investigació social com a procés. Elements: teories, conceptes, hipòtesis, 

models, disseny, dades i realitat social. Dinàmiques deductives, inductives i 
retroductives. 

 La perspectiva quantitativa i la perspectiva qualitativa. 
 Etapes i fases del procés d’investigació. 
 La investigació com a pràctica social: l’ètica a la recerca.  
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PART II. EL DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ SOCIAL  
 
3. La ruptura i la construcció teòrica 

 Formulació de la pregunta inicial. 
 Exploració del fenomen. Fonts d’informació.  
 Delimitació del problema d’investigació. L’estat de la qüestió i la construcció 

del marc teòric.  
 
4. El model d’anàlisi 

 Les hipòtesis. Tipus d’hipòtesis i estructuració del model. 
 Conceptualització i operativització. 

 
5. El disseny d’anàlisi 

 Delimitació del camp d’anàlisi. 
 L’univers i les unitats d’observació.  
 Dissenys d’investigació segons el grau d’experimentalitat. 
 La construcció de la mostra. 

 Construcció de les tècniques d’observació. 
 Elecció de les tècniques d’anàlisi.  
 La planificació del procés i dels recursos. 

 
 
 
PART III. TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ  
 
6. L’enquesta per qüestionari 

 Definició i trets característics de l’enquesta per qüestionari.  
 Tipus d’enquestes i principals aplicacions en criminologia. 
 Processos operatius: disseny d’enquestes socials. 
 Avantatges i limitacions. 

 
7. Tècniques conversacionals: entrevistes i grups de discussió 

 Característiques generals.  
 Tipus d’entrevistes.  
 Processos operatius: disseny del guió i treball de camp. 
 Avantatges i limitacions. 

 
8. Observació directa 

 Característiques generals.  
 Tipus i formes d’observació. Observació externa i observació participant. 
 Processos operatius: disseny i treball de camp. 
 Avantatges i limitacions. 
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3. Dinàmica docent  
 
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic, tant per la dinàmica docent a 
l'aula com per les pràctiques de recerca. Amb tot, no es deixen de banda aspectes 
teòrics en les explicacions de classe, en les lectures i en les referències que 
l’alumne/a trobi en altres assignatures de la llicenciatura.  
 
En aquest sentit, el treball requerit a l'alumne/a per a l'adequat aprenentatge dels 
continguts tractats a l'assignatura i l'assoliment de les competències plantejades, es 
fonamentarà en les següents activitats realitzades amb acompanyament del 
professor: 

1. D’una banda, una part de les sessions a classe són de tipus magistral, 
destinades a presentar els principals conceptes i continguts de l’assignatura. 

2. Després de presentar cada contingut fonamental de la matèria, les sessions 
contemplen parts pràctiques d’exercicis, algunes d'elles vinculades al treball 
autònom de l'estudiant, i altres realitzades i presentades a l'aula. 

3. L’assignatura disposa tanmateix d’un temps d’atenció tutoritzada setmanal 
per tal d’atendre totes les necessitats formatives de l’alumnat. Les consultes 
per correu electrònic a Joel.Marti@uab.cat poden fer-se en qualsevol 
moment. Les tutories presencials es faran al despatx del professor, a la 
Facultat de CC. Polítiques i Sociologia, en l’horari que s’indicarà a l’inici del 
quadrimestre. 

 
Aquestes activitats es completen amb el treball autònom de l'estudiant, en el qual 
es projecta l'aprenentatge realitzat a classe i que es concreta de la següent manera: 

1. La realització de lectures bàsiques que, juntament amb dossiers disponibles 
al Campus Virtual de l'assignatura, acompanyaran els continguts treballats a 
l’aula. Aquestes lectures, juntament amb la docència impartida a classe, 
serviran per a la preparació de tres proves individuals que es realitzaran a 
l’aula. 

2. La realització d’un treball en grup orientat a aplicar els conceptes de 
l’assignatura a la investigació criminològica. 

 
 

Plantilla de l'assignatura, segons tipus d'activitat 
 

Activitat presencial Hores de dedicació de 
l'estudiant 

Classes magistrals  20 h 

Sessions pràctiques a l'aula     19 h 

Tutories individuals o en grup fora de l’aula     2 h 

Subtotal 41 h  

  

Treball autònom de l’estudiant  

Lectures i preparació de proves 22 h 

Realització de treball en grup  22 h 

 Subtotal 44 h  

  

TOTAL 85 h  
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Aquesta assignatura està incorporada al Campus Virtual de la UAB. El Campus 
Virtual és una eina que permet la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per a l’activitat docent tot combinant la docència presencial i la virtual. 
Al Campus Virtual s’hi podran consultar diversos materials de l’assignatura i serà un 
canal de comunicació entre professor i alumnes complementari al presencial. Podeu 
accedir-hi des de l’adreça https://cv2008.uab.cat. Per tenir accés al Campus Virtual 
tan sols cal tenir activat el compte de correu electrònic de la UAB. Amb el vostre 
nom d'usuari/a (NIU) i la contrasenya podreu identificar-vos per a accedir a la 
intranet del Campus Virtual. 
 
 
4. Sistema d'avaluació 
 
Aquesta assignatura implica una participació activa de l’alumne/a i contempla 
l’assistència regular a classe, l’única manera de vincular el treball pràctic amb 
l’explicació teòrica i de fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat. Per tant, 
l'assistència a classe i la participació en les pràctiques que s'hi realitzin és obligatòria 
i condició indispensable per poder ser avaluat/da.  
 
Una vegada superat aquest requisit, la nota final de l'avaluació continuada es basarà 
en: 
 

Proves individuals que es realitzaran a classe (50% de la nota final). 
Consistiran en respondre a preguntes breus (teòriques o sobre casos pràctics) 
relatives a la docència impartida. Se’n realitzaran tres al llarg de l’assignatura. 
 
Treball en grup (50% de la nota final) consistent a aplicar els conceptes de 
l’assignatura a la investigació criminològica. Els continguts del treball es detallen 
en un document específic al Campus Virtual. 
 
 

Per a accedir al còmput de la nota final cal tenir aprovat el treball i cadascuna de les 
proves individuals. Per això, es contempla que les parts de l’assignatura no 
superades puguin ser recuperades una vegada en el marc de la mateixa 
convocatòria; en aquests casos, la nota màxima de la part revisada no superarà el 7. 
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5. Bibliografia 
 
El llistat que apareix tot seguit inclou la bibliografia bàsica i la complementària. 
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