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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Conèixer els trets propis del coneixement científic en general, i més concretament el referit a l'àmbit 
educatiu. 
Conèixer els principals corrents epistemològics. 
Identificar els principals elements que integren la metodologia científica. 
Comprendre la relació entre teoria social i investigació empírica. 
Aplicar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits portant a terme el disseny d'una investigació dins 
d'un àmbit educatiu concret. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Metodologia i investigació científiques. 
Procés general d'investigació. 
Paradigmes d'investigació: positivista, hermenèutic i sociocrític. 
Metodologies quantitatives i qualitatives. 
Metodologies orientades a la pràctica. 
Relació teoria - empiria. 
Crítica del cientificisme i del teoriticisme. 
 
 
3. Avaluació 
Prova escrita al final de l'exposició teòrica del temari (35%). 
Projecte pràctic d'un disseny de recerca (35%). 
Participació en la discussió i posada en comú de les lectures obligatòries que es treballaran a classe 
(15%). 
Participació activa a les classes pràctiques (15%). 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
La bibliografia bàsica de l'assignatura es completarà amb els recursos que es facilitaran durant el curs 
(webs, bibliografies complementàries, articles, etc.) que han de servir per a les classes pràctiques i per 
confeccionar el projecte de recerca. 
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