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Prerequisits

Es recomana haver superat els credits corresponents a l'assignatura de 1er Metodologia i Disseny
d'Investigació

Objectius i contextualització

Es tracta d'una assignatura que es planteja com a continuació de la de Metodologia i Disseny d'Investigació
del primer any de grau. Igual que a Metodologia i Disseny, l'interès primordial de la matèria és el de dotar als
alumnes dels fonaments teòrics i dels instruments tècnics per dur a terme la vessant aplicada del que ha de
ser al seu ofici.

L'objectiu fonamental és oferir a l'alumnat la informació i el desenvolupament de les habilitats per l'aplicació de
tècniques qualitatives en la fase de la contrastació empírica de la recerca. El curs es centrarà especialment en
els mètodes i tècniques qualitatives de recull de les informacions: Tècniques d'interlocució, i tècniques
vinculades a l'ús de documents.

El fet de tractar de manera exclusiva, les tècniques de recollida d'informació qualitativa és a efectes solament
pedagògics. Cal mantenir la idea que no es pertinent entendre la investigació sociològica en termes de la
dicotomia quantitatiu/qualitatiu.

Competències i resultats d'aprenentatge

1333:E01 - Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la
complexitat dels factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.

1333:E01.16 - Esmentar els principals conceptes de la sociologia.

1333:E01.17 - Indicar-ne les dimensions, els possibles indicadors quantitatius i l'evidència qualitativa
rellevant per observar-los empíricament.

1333: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.

1333:E03.03 - Identificar els principals mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius.

1333:E03.04 - Explicar la base metodològica d'aquests mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius.
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1333:E03.05 - Relacionar-los amb els diferents enfocaments de la sociologia.

1333:E06 - Aplicar els principals mètodes i tècniques quantitatius i qualitatius de recerca social en
un tema concret.

1333:E06.10 - Elaborar un guió d'entrevista o d'un grup de discussió.

1333:E06.11 - Elaborar un pla d'observació.

1333:E07 - Dissenyar un projecte de recerca social definint un marc teòric exhaustiu amb uns
conceptes clars, formulant hipòtesis coherents i significatives, escollint les tècniques de recerca
apropiades per als conceptes adoptats i analitzant els resultats empírics obtinguts amb aquestes
tècniques.

1333:E07.01 - Definir conceptes d'anàlisi.

1333:E07.02 - Formular una hipòtesi amb aquests conceptes.

1333:E07.03 - Elaborar un instrument d'anàlisi significativa per a aquesta hipòtesi.

1333:E07.04 - Obtenir conclusions a partir de la informació recollida amb aquest instrument.

1333: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.

1333: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.

1333:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1333:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1333: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.

1333: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.

1333:T04 - Buscar fonts documentals a partir de conceptes.

1333:T04.00 - Buscar fonts documentals a partir de conceptes.

1333:T05 - Avaluar la qualitat del propi treball.

1333:T05.00 - Avaluar la qualitat del propi treball.

1333:T06 - Treballar en equip i en xarxa en situacions diverses

1333:T06.00 - Treballar en equip i en xarxa en situacions diverses

Continguts

Tema 1. Introducció. Orientacions generals de les tècniques qualitatives

1. Perspectives històriques sobre la gènesi i desenvolupament de la investigació qualitativa.

2. Paradigmes i perspectives en la investigació qualitativa.

3. El debat qualitatiu/quantitatiu. Cap a la complementarietat de perspectives.

4. Els mètodes i tècniques de recull d'informació i d'anàlisi: visió panoràmica.

Tema 2. Investigar amb tècniques qualitatives

1. Objectius de la recerca i recursos disponibles

2. Les fases en la recerca qualitativa

3. De la construcció de l'objecte d'estudi a la planificació de les estratègies de contrastació empírica. El
disseny en la recerca qualitativa

4. La selecció de les unitats d'observació: el camp d'anàlisi i la mostra.
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Tema 3. Tècniques de conversació, narració (I): L'entrevista

1. Clarificació conceptual i terminològica: Tipus d'entrevistes

2. El procés de l'entrevista: Selecció d'informadors, apropament, la guia, les relacions, el recull de la
informació...

3. Avantatges i limitacions de les entrevistes

Tema 4. Tècniques de conversació, narració (II): Els grupsde discussió

1. Clarificació conceptual i terminològica

2. Aspectes del disseny, camp i realització dels grups

3. Avantatges i limitacions dels grups de discussió.

Tema 5. Tècniques de conversació, narració (III): Metodologia biogràfica

1. Clarificació conceptual i terminològica: Tipus de tècniques biogràfiques

2. La pràctica i la valoració de la metodologia biogràfica

3. Disseny, camp d'anàlisi i presentació dels materials biogràfics

4. Avantatges i limitacions de la metodologia biogràfica

Tema 6. La investigació documental

1. Definició de materials documentals

2. L'ús de material documental: avantatges i limitacions

Metodologia

Donat que es tracta que l'alumnat aprengui a fer servir i practiqui les tècniques qualitatives d'obtenció
d'informació, la metodologia docent i les activitats formatives de l'assignatura el situen en el centre del procés
d'ensenyament-aprenentatge. Així, la metodologia docent combinarà: sessions expositives, pràctiques a l'aula
que permetin aplicar els conceptes adquirits i tècniques explicades, tutories de seguiment i treball autònom.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Magistrals 40 1.6 1333:E01.16 , 1333:E01.17 , 1333:E03.04 , 1333:E03.03 , 1333:E07.02 ,

1333:G01.00 , 1333:E07.03 , 1333:E07.01 , 1333:E03.05

Pràctiques a l'aula 12 0.48 1333:E06.10 , 1333:E07.01 , 1333:G02.00 , 1333:T04.00 , 1333:T06.00 ,

1333:T05.00 , 1333:T03.00 , 1333:E07.02 , 1333:E06.11

Tipus: Supervisades

Tutories grupals 15 0.6 1333:E01.17 , 1333:E06.10 , 1333:E06.11 , 1333:E07.02 , 1333:G02.00
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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 l'avaluació grupal,

podran reformular aquelles parts del projecte d'investigació no superades durant el període d'avaluació de

compensació. L'avaluació individual, 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.

programades , 1333:T03.00 , 1333:E07.03 , 1333:E07.01

Tipus: Autònomes

Estudi i compresió dels

coneixements

20 0.8 1333:E01.16 , 1333:E03.05 , 1333:G01.00 , 1333:T04.00 , 1333:E03.03

Lectures dels Textos 23 0.92 1333:E01.16 , 1333:E03.03 , 1333:E03.04 , 1333:G01.00 , 1333:E03.05

, 1333:E01.17

Preparació individual de

les proves escrites

15 0.6 1333:E01.17 , 1333:E03.03 , 1333:E03.05

Tereball en grup 25 1.0 1333:E06.10 , 1333:T06.00 , 1333:T03.00 , 1333:E07.04 , 1333:E07.02 ,

1333:E07.01 , 1333:E06.11

Avaluació

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència durant el curs a les

pràctiques programades a laula

10% 0 0.0 1333:E01.17 , 1333:E06.10 , 1333:E06.11 ,

1333:T05.00 , 1333:E07.02 , 1333:E07.01

Prova escrita que avaluarà ladquisició

de conceptes i instruments bàsics

transmesos en lassignatura

40% 0 0.0 1333:E01.16 , 1333:E03.03 , 1333:E03.04 ,

1333:G01.00 , 1333:E07.01 , 1333:E03.05

Treball de recerca en grup 50% 0 0.0 1333:E06.10 , 1333:E06.11 , 1333:E07.01 ,

1333:E07.03 , 1333:G01.00 , 1333:T03.00 ,

1333:T05.00 , 1333:T06.00 , 1333:T04.00 ,

1333:G02.00 , 1333:E07.04 , 1333:E07.02
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