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Objectius i contextualització

És una assignatura que se situa en el segon quadrimestre de primer curs que, a més d'iniciar a l'alumnat en el
món de la recerca, vol plantejar una reflexió al voltant de què vol dir investigar en les ciències socials. Aquests
plantejaments seran imprescindibles per poder cursar en el segon curs les assignatures de Mètodes

 i .Quantitatius d'Investigació Social Mètodes qualitatius d'Investigació Social

Els interessos primordials de l'assignatura s'orienten vers la clarificació de les exigències bàsiques de la
metodologia científica, els conceptes i instruments bàsics de la recerca aplicada a l'anàlisi de la realitat social i
les rutines i habilitats instrumentals bàsiques que permeten desenvolupar correctament l'activitat
investigadora. L'objectiu central de l'assignatura anirà orientat, doncs, a fer explícits quins són els elements
centrals que permeten fer recerca i a transmetre a l'alumnat els coneixements que facin que sigui capaç de
formular un tema per investigar i de preparar-ne el corresponent disseny d'investigació. En aquest sentit,
resulta imprescindible conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica, adquirir els hàbits
bàsics de recerca en les ciències socials, i aprendre un estil de treball rigorós, capaç de combinar l'ús de
criteris comuns amb la creativitat personal.

Competències i resultats d'aprenentatge

1704:E03 - Enumerar la metodologia i les tècniques de recerca sobre les quals recolzen les
principals hipòtesis sobre les relacions socials, les posicions i les pràctiques dels individus en
l'estructura social i els canvis socials.

1704:E03.01 - Distingir els principals mètodes i tècniques qualitatius.

1704:E03.02 - Expressar la seva base metodològica.

1704:E09 - Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de
conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que
afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.

1704:E09.01 - Distingir clarament entre judicis de fet i judicis de valor.
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1704:E09.02 - Distingir entre una hipòtesi sociològica i un judici de valor sobre la democràcia, els
drets humans, la justícia social o el desenvolupament sostenible.

1704:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1704:G01.00 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1704:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1704:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1704:G03 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 

1704:G03.00 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

1704:T01 - Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en
llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.

1704:T01.00 - Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en
llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.

1704:T03 - Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o
tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de
treball.

1704:T03.00 - Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o
tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de
treball.

1704:T04 - Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
1704:T04.00 - Buscar fonts documentals a partir de conceptes.

1704:T05 - Avaluar la qualitat del propi treball.

1704:T05.00 - Avaluar la qualitat del propi treball.

1704:T06 - Treballar en equip i en xarxa en situacions diverses
1704:T06.00 - Treballar en equip i en xarxa en situacions diverses

Continguts

Bloc I. La recerca en Ciències Socials

Coneixement ordinari i coneixement científic. Què significa conèixer científicament? Què és i per a què
serveix la recerca en ciències socials.
Els diversos enfocaments de recerca existents en ciències socials. Les tradicions de recerca en
sociologia.
El procediment bàsic de la recerca. Visió general de les diverses etapes.
L'elecció i pertinença del tema. Informació general, especialitzada i científica. Problemes de tria i
d'adequació del material
Els protagonistes de la investigació. El posicionament del subjecte investigador.

Bloc II. El procés d'investigació

La formulació del problema i de les primeres preguntes.
L'exploració. Recollida i sistematització de la informació. L'estat de la qüestió.
Definició de la problemàtica.. El reconeixement de la tradició disciplinar. L'elaboració del marc
conceptual.
El model d'anàlisi.Definició de conceptes clau. Estructuració de conceptes.
Delimitació de les hipòtesis de la investigació.
El disseny d'investigació. Dissenys quantitatius, qualitatius i mixtos.
La mesura i les unitats d'informació. Informació extensiva i intensiva.
La planificació dels recursos i redacció d'informes i projectes
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Se superarà l'assignatura si la nota final de les diferents activitats d'avaluació assoleix com a mínim un 5. Tant la prova

escrita individual com el projecte d'investigació han de tenir una nota mínima de 4 per tal de poder fer mitjana i superar

el conjunt de l'assignatura.

Aquells estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i no superin la prova escrita

individual, podran recuperar-la durant el període d'avaluació de compensació. L'avaluació del projecte d'investigació, si

no se supera, no es podrà recuperar.

A l'acta d'avaluació tan sols tindran la qualificació de "no presentades" aquelles persones que no hagin fet les activitats

d'avaluació corresponents al 50% de la nota.

Donat que es tracta que l'alumnat aprengui i reflexioni sobre què vol dir investigar en sociologia, la metodologia docent

i les activitats formatives de l'assignatura el situen en el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de la

combinació de: sessions expositives, pràctiques a l'aula que permetin aplicar els conceptes adquirits, tutories de

seguiment i treball autònom. A continuació es concreten les diferents activitats, amb el seu pes específic dins de la

distribució del temps total que l'estudiant ha de dedicar a l'assignatura.

Metodologia

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

preparació prova

escrita

18 0.72 1704:E03.01 , 1704:E09.01 , 1704:G01.00 , 1704:G02.00 , 1704:T01.00 ,

1704:E09.02 , 1704:E03.02

sessions

pràctiques

22 0.88 1704:E03.01 , 1704:E03.02 , 1704:E09.02 , 1704:T01.00 , 1704:T05.00 ,

1704:T06.00 , 1704:T03.00 , 1704:G03.00 , 1704:G02.00 , 1704:G01.00

sessions

teòriques

30 1.2 1704:E03.01 , 1704:E03.02 , 1704:E09.01 , 1704:G01.00 , 1704:T01.00 ,

1704:T05.00 , 1704:G03.00 , 1704:E09.02

Tipus:
Supervisades

tutories grupals

programades

6 0.24 1704:G01.00 , 1704:T01.00 , 1704:G02.00 , 1704:T05.00 , 1704:T04.00

Tipus:
Autònomes

Lectures dels

textos

30 1.2 1704:E03.01 , 1704:T05.00 , 1704:G03.00 , 1704:E03.02 , 1704:E09.01 ,

1704:G01.00 , 1704:G02.00

treball en equip 40 1.6 1704:G01.00 , 1704:G03.00 , 1704:T03.00 , 1704:T05.00 , 1704:T06.00 ,

1704:T04.00 , 1704:G02.00

Avaluació

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Metodologia i disseny de la recerca social   2011 - 2012

3



Assistència durant el curs a les pràctiques

programades a l'aula

11% 0 0.0 1704:E03.01 , 1704:E03.02 , 1704:E09.02 ,

1704:E09.01 , 1704:T01.00 , 1704:T06.00 ,

1704:T05.00 , 1704:G03.00 , 1704:G01.00

PROJECTE DE RECERCA 54% 2 0.08 1704:E03.01 , 1704:E03.02 , 1704:E09.01 ,

1704:G01.00 , 1704:T01.00 , 1704:G03.00 ,

1704:G02.00 , 1704:E09.02 , 1704:T03.00 ,

1704:T06.00 , 1704:T05.00 , 1704:T04.00

Prova escrita que avaluarà l'adquisició de

conceptes i instruments bàsics referits a la

vessant aplicada de l'anàlisi de la realitat

social

35% 2 0.08 1704:E03.01 , 1704:E03.02 , 1704:E09.01 ,

1704:G01.00 , 1704:E09.02
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