
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÀLISI QUALITATIVA EN GEGORAFIA 
 

GUIA DOCENT 
 

 



 
 
 
1. Dades de l’assignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Prerequisits 
 

 
 No hi ha cap requisit específic per cursar aquesta assignatura 
 

Nom de l’assignatura Anàlisi Qualitativa en Geografia 
  
Codi 101612 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 

4t curs (1er semestre) 
Optativa 

  
Horari (link a la pàgina web del centre o titulació) 
  

Lloc on s’imparteix Facultat o Escola (l’aula apareixerà als horaris) 
 

  
Llengües Català i castellà 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Miguel Solana Solana 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9-1030 
  

Telèfon (*) 93 581 17 36 
  

e-mail Antoniomiguel.Solana@uab.cat 
  

Horari d’atenció Encara per determinar 
 
2. Equip docent 

 
 

Nom professor/a Miguel Solana Solana 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9-1030 
  

Telèfon (*) 93 581 17 36 
  

e-mail Antoniomiguel.Solana@uab.cat 
  

Horari de tutories Encara per determinar 



 
4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

A vegades menystinguda i relegada a un segon pla, la metodologia qualitativa ha entrat amb força des 
de fa unes dècades dins de la geografia acadèmica i en el món professional. Els geògrafs/es mai hem 
deixat de mirar, de caminar, de dibuixar, de parlar amb la gent, però això que era l’essència d’una 
manera de treballar per part de la geografia que es realitzava a principis del segle XX es va perdre 
ràpidament durant l’anomenada revolució quantitativa en la geografia. No va ser fins les dècades dels 
anys 60 i 70, quan la reacció als postulats de l’anomenada geografia teorètica-quantitativa va propiciar 
l’aparició de nous temes d’estudi, una mirada crítica a la societat i a la manera de plantejar la recerca, i 
una recuperació de tècniques d’anàlisi noves, especialment de caire qualitatiu.  

Com podreu comprovar en els diferents apartats que estructuren aquesta assignatura, gran part dels 
referents teòrics provenen d’altres branques de les ciències socials. La sociologia i l’antropologia són 
potser les disciplines que han treballat de manera més fonamentada i més extensament les diverses 
metodologies qualitatives. I són aquestes aportacions les que han servit de base moltes vegades per al 
treball posterior que hem emprés des de la geografia. 

Aquesta és una assignatura metodològica en què es planteja, per tant, primer realitzar algunes 
reflexions generals sobre la metodologia qualitativa i el seu ús per a seguidament repassar quins són 
els mètodes que s'utilitzen, quines són les dificultats i limitacions de cadascú, però també què us pot 
aportar a l'hora de plantejar un estudi o recerca. Utilitzar i conèixer aquesta metodologia requereix molt 
més temps i, evidentment, pràctica. Aquí trobareu unes primeres bases per conèixer les diferents 
tècniques i que les comenceu a utilitzar correctament. 
 

 



 
 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.- Continguts de l’assignatura 

  
Competència CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom 
   

Resultats d’aprenentatge 
 Capacitat per utilitzar adequadament i de forma 

crítica les eines i mètodes d’anàlisi qualitatiu en el 
desenvolupament de projectes de recerca i/o 
professionals 

  

Competència 
CT8 Aplicar habilitats d’investigació i generar propostes 
innovadores 

   

Resultats d’aprenentatge 
 Conèixer de manera fonamentada les bases 

teòriques, conceptuals i metodològiques de l’anàlisi 
qualitativa i la seva aplicació en els estudis 
geogràfics. 

   
Competència CT4 Gestionar i ordenar la informació 
   
Competència CT7 Projectar i aplicar els coneixements a la pràctica 

 
 
Bloc 1: INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI QUALITATIVA 
  Unitat 1. Què és la metodologia qualitativa? 
  Unitat 2. Plantejament del debat "quantitatiu/qualitatiu". 
  Unitat 3. La metodologia qualitativa en la geografia: referents teòrics 
    3.1. Els orígens del debat entre positivisme i historicisme en geografia 
      3.1.1. Esquema interpretatiu de la dualitat positivisme-historicisme en Geografia 
      3.1.2. Principals característiques del positivisme i l’historicisme 

    3.2 La nova geografia i la posterior reacció antipositivista: la geografia humanística i la 
seva aportació teòrica i metodològica 

  Unitat 4. Les bases teòriques de la metodologia qualitativa 
  Unitat 5.El disseny de les recerques: fase comuna 



 
  
Bloc 2. L’OBSERVACIÓ  
  Unitat 1. Definició conceptual. ¿Què és l’observació participant? 
  Unitat 2. La pràctica de l’observació participant 
    2.1. La distinció entre camp i escenari 
    2.2. La distància social 
    2.3. La selecció dels escenaris d’interacció amb el grup 
    2.4. El mode d’accés a aquests escenaris 
    2.5. El tipus d’interacció social (rol) que es desenvoluparà en els escenaris 
    2.6. L’entrada en el camp i els escenaris 
    2.7. L’establiment d’una relació de confiança 
    2.8. La recopilació de dades 
    2.9. La retirada del camp 
    2.10. Les limitacions de la tècnica 
  Unitat 3. Exemples de la utilització del mètode de l’observació en Geografia 
    
Bloc 3: L’ENTREVISTA 
  Unitat 1. L’entrevista dins la metodologia qualitativa: definició i tipologia 
  Unitat 2. L’ús de l’entrevista qualitativa 
  Unitat 3. Disseny d’una entrevista qualitativa 
    3.1. El guió d’entrevista 
    3.2. La selecció dels entrevistats 
  Unitat 4. La realització de l’entrevista 
    4.1. Els entrevistadors 
    4.2. El lloc i el moment 
    4.3. L’enregistrament 
    4.4. La dinàmica de l’entrevista: fases 
    4.5. La dinàmica de l’entrevista: tàctiques i estratègies 
    4.6. Avaluació i registre d’impressions posteriors a l’entrevista 
  Unitat 5. Anàlisi de les entrevistes qualitatives 
    5.1. La transcripció 
    5.2. L’anàlisi intensa final: alguns exemples 
  
Bloc 4. L’ENTREVISTA EN GRUP/ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ
  Unitat 1.Definició i ús 
  Unitat 2. Disseny dels grups de discussió 
    2.1. Número de reunions 
    2.2. Els participants 
      2.2.1. Característiques 



 

 
 
 
 
 

      2.2.2. Selecció i reclutament 
    2.3. El lloc de realització 
    2.4. El moderador 
    2.5. Las dinàmiques del grup de discussió 
  Unitat 3. Anàlisi dels grups de discussió 
    3.1. La transcripció 
    3.2. El procés d’anàlisi i interpretació: alguns aspectes bàsics 
  
Bloc 5: LA TÈCNICA DELPHI 
  Unitat 1.Fonaments i característiques  
    1.1. Definició 
    1.2. Característiques principals 
    1.3. Ús: potencialitats i febleses 
  Unitat 2.Fases 
    
Bloc 6. EL MÈTODE BIOGRÀFIC 
  Unitat 1. Conceptualització: històries de vida i relats de vida 
  Unitat 2. L’ús del mètode biogràfic 
    2.1. Avantatges 
    2.2. Inconvenients 
  Unitat 3. Tipus d’històries de vida 
    3.1. El cas únic 
    3.2. Els relats biogràfics paral·lels 
    3.3. Els relats biogràfics encreuats 
  Unitat 4. Elaboració 
    4. 1. La selecció dels informants 
    4.2. La realització del relat biogràfic 
  Unitat 5. Anàlisi i interpretació 
  Unitat 6. Difusió dels resultats 
    
Bloc 7. ALTRES EINES  
  Unitat 1. La investigació documental 
  Unitat 2. Els egodocuments 
  Unitat 3. L’ús de textos literaris 

 

 



 
7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
Les classes teòriques sobre conceptes i elements teòriques es complementaran amb diferents 
pràctiques i amb un treball de curs, la qual cosa permetrà els estudiants reflexionar sobre els 
problemes i les dificultats que planteja la recerca en ciències socials. Serà obligatòria la lectura d’una 
sèrie de textos bàsics sobre reflexió epistemològica, disseny de recerca i mètodes. 
 
El procés d’aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de 
tutories individuals i/o de grup. El professorat de l’assignatura estarà a disposició dels alumnes per a 
resoldre els dubtes i seguir l’evolució de l’esmentat procés d’aprenentatge i adquisició de 
competències de l’alumnat. 
 
 

1. Exercicis complementaris 
 

a) Ressenya  
 

Avellaneda, Pau (2009): “La investigación cualitativa en el estudio de las relaciones entre 
movilidad cotidiana y pobreza en el contexto latinoamericano. Un caso aplicado en la Lima 
metropolitana” Documents d´Anàlisi Geografica. N. 55, pp.57-76. 

 
Espai màxim de la ressenya - dues pàgines 
 
Preguntes: 

1) Resumeix el contingut de l’article en tres paràgrafs màxim: quin és l’objectiu de l’article i 
quines són les conclusions més importants. 

2) Metodologia qualitativa: quins mètodes fa servir, quins/es consideres més rellevants per 
l’estudi. 

3) Què has après d’aquest article pel que fa a l’ús de la metodologia qualitativa? 
 

b) Anàlisi metodològic d’un article 
 

Busca un article a qualsevol de les següents revistes acadèmiques:  
Documents d´Anàlisi Geogràfica (Departament Geografia UAB), Scripta Nova (Departament 
Geografia UB) i Papers (Departament Sociologia UAB) 
 
Textos complets disponibles a Revistes Digitals UAB, RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert), etc. 
 

1er- Identifica l’article i envia’m un correu per confirmar-te que és un article vàlid per fer aquesta 
anàlisi de la metodologia 

 
2on- Redacta un text (2 pàgines màxim): 

1) Resumeix el contingut de l’article en tres paràgrafs màxim: quin es l’objectiu de l’article i 
quines són les conclusions més importants. 

2) Metodologia qualitativa: quins mètodes fa servir, quin/s consideres més rellevants per 
l’estudi, com justifica l’investigador l’ús d’aquests mètodes en el cas d’aquesta recerca. 

3) Què has après d’aquest article pel que fa a l’ús de la metodologia qualitativa? 
 

Aquests textos es penjaran en el campus virtual i podran ser consultats per la resta del grup 
d’estudiants 
 

 



 

 

c) Exercici d’observació directa 
 
Extensió màxima de l'informe: 1.500 paraules aproximadament 
 

a) Escolliu un barri (de Barcelona o d'una altra ciutat) o un poble i a partir d'un mapa delimiteu 
un recorregut a fer.  

b) Escolliu un escenari d’observació: carrer, parc, jardí o plaça 
c) Determineu temporalment una sèrie de períodes de temps en què fareu l’exercici 

d’observació en aquest espai públic. 
d) Durant aquests períodes enregistreu en un quadern de camp tot el que percebeu sobre 

aquest escenari i les interaccions contingudes dintre d’aquest període de temps, així com els 
vostres pensaments, sentiments i idees sobre el que succeeix. Dibuixeu un croquis (simple) 
de l’espai observat. 

e) Finalment redacteu un informe, on s’exposi: 
1) És la primera vegada que visites el barri? Si no és la primera vegada, pots dir per 

quina raó l’havies visitat i on havies anat exactament? 
2) Descriu físicament el barri/poble triat (tipus d’edificació, qualitat ambiental, dotació 

de serveis i    equipaments, manteniment de l’espai públic, etc) 
3) Exposa les raons que justifiquen l’escenari triat per fer aquest exercici d’observació i 

els períodes acotats temporalment. 
4) Característiques de l'espai públic triat (nom, descripció física, tipus de persones -

sexe, edat, ètnia, etc…- que ocupen l'espai). 
5) Ús que realitzen les persones d’aquest espai i les seves pautes d’interacció. Es pot 

detectar alguna pauta d’evolució temporal en l’ús d’aquest espai. Qui l’utilitza? Com 
s’utilitza? Per què s’utilitza o per què no? Quan s’utilitza?  

 
2. Treball 

 
Realització d’una entrevista en profunditat a una persona 
 
La realització d’aquest treball s’ha pautat en les etapes següents: 
 
1. Lliurament d’un breu escrit en què s’exposarà el plantejament de la recerca i l’encaix 

d’aquest mètode qualitatiu: Quin és l’objectiu de l’estudi? Per què utilitzes la tècnica de 
l’entrevista? (2 pàgines màxim)   

2. Lliurament d’un escrit en què es farà una relació del temes que formaran part de l’entrevista 
(2 pàgines màxim)  

3. Lliurament de l’entrevista transcrita en la seva totalitat i una primera auto-avaluació de 
l’entrevista  

4. Lliurament d’un escrit amb la informació clau que s’ha tret de l’entrevista així com les futures 
línies de recerca i/o de remodelació que s’obren a partir d’aquesta entrevista (2 pàgines màxim)  

 
Des d’un punt de vista ètic i una bona praxis de la recerca, us demanem que la persona entrevistada 
sigui informada, prèviament a la realització de l’entrevista, de què l’entrevista que se li realitzarà 
forma part del treball d’una assignatura i només té una finalitat formativa. També se li deu informar 
de què en tot moment és preservarà la seva privacitat i no es farà cap tipus de difusió pública del 
contingut de l’entrevista. 
 

3. Examen final 



 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Classes teòriques 52.5 
Adquisició dels coneixement 
conceptuals sobre mètodes i 
tècniques qualitatives.  

 
Supervisades    

 Tutories 15 Tutories de suport a la realització de 
treballs. 

 
Autònomes    

 Estudi personal 35 Realització d’esquemes i resums i 
assimilació de conceptes. 

 Realització de les ressenyes de 
textos i el projecte de recerca 40 

Lectura de material, plantejament i 
preparació dels treballs i dels 
informes escrits sobre les lectures. 

 

8.- Avaluació 

 

L'avaluació es farà sobre aquestes bases: 
 

a. Examen final sobre el temari del curs i les dues lectures obligatòries, que s’indiquen a la 
bibliografia (35%) 

b. Exercicis complementaris (30%). Realització d’una ressenya sobre un article metodològic i 
anàlisi d’un article que utilitza la tècnica de l’entrevista. Exercici d’observació. 

c. Treball (35%). Realització d’una entrevista en profunditat. 
 
La mitjana de les notes només es farà quan la nota mínima d’examen i del treball sigui superior a 4. 
 
Aquesta assignatura s’estructura en base a un sistema d’avaluació continua. Per tant, heu de 
respectar les dates de lliurament dels materials/informes que se us demana. Cada dia de retard en 
l’entrega d’un informe suposarà una reducció del 20% de la nota de l’informe o treball. No 
s’acceptarà cap tipus de material a partir del cinquè dia de la data límit. Si algú/na de vosaltres té 
qualsevol mena de problema que li impedeixi seguir el calendari marcat, s’haurà de posar en 
contacte immediatament amb el professor/a per buscar possibles alternatives.  
 
És condició indispensable lliurar els informes i els treballs que s’han establert a l’avaluació final per 
poder presentar-se a l’examen. En cap cas s’acceptarà examinar un estudiant que no hagi entregat 
els treballs –i dintre dels terminis previstos-. 
 



 
 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Exàmens (1* 2 hores) 2 
Adquisició dels coneixement 
conceptuals sobre mètodes i 
tècniques qualitatives. 

Presentació oral de ressenyes (en el cas de la 
modalitat presencial)   

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 
 

 
Lectures obligatòries (es troben penjades a la carpeta “textos” del campus virtual): 
 
Estruch, J. (1992), "El conflicte quantitatiu/qualitatiu: un fals problema" a Técniques qualitatives en 
Ciències Socials. Cicle de conferències, Barcelona, Societat Catalana de Sociologia, pp. 7-16. 
 
Ragin, Ch.C. (1994), Constructing social research. The unity and diversity of method, Thousand 
Oaks, Calif [etc], Pine Forge. (cap. 4) 
 
 
Bibliografia complementària 
S'han marcat amb un asterisc els manuals i els textos generals de consulta recomanada. 
 
*BABBIE, E. (2010, 12è edició), The practise of social research, Wadsworth. 
BERTAUX, D. (1997), Les récits de vie, Paris, Nathan. 
*BRUNET, I.; PASTOR,I.; BELZÚNEGUI, À. (2002), Tècniques d'investigació social: fonaments 

epistemològics i metodològics, Barcelona, Pòrtic 
CALLEJO, J. (1998), "Articulación de perspectivas metodológicas: posibilidades del grupo de 

discusión para una sociedad reflexiva", Papers. Revista de Sociologia, 56, pp. 31-55. 
*CALLEJO, J. (2001), El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación, Barcelona, 

Ariel. 
CAPEL, H. (1981), Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea, Barcelona, Barcanova. 
CARDÚS, S.; ESTRUCH, J. (1986), "Teoria i provocació. Reflexions per a una epistemologia 

paradoxal", Papers. Revista de Sociologia, 26, pp. 69-104. 
*COOK, I. (1997), “Participant Observation” a R. Flowerdew, D. Martin (eds) Methods in Human 
Geography - a guide for students doing a research project. Longman, Essex, pp. 127-150. 
*CORBETTA, P. (2007), Metodología y técnicas de investigación social, Madrid, McGraw-Hill. 
CLOKE, P. et al (2004), Practising human geography, Londres, Sage. 
* ECHART MUÑOZ, E.; CABEZAS VALENCIA, R.; SOTILLO LORENZO, J.A. (2010), Metodología 
de investigación en cooperación para el desarrollo, Madrid, Catarata. 
DENZIN, N.K.; LINCOLN Y.S., eds. (1994), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, 
London, New Delhi, Sage. 
ESPINET, F. (1994), Teoria dels egodocuments, Barcelona, Llibres de l'Index. 
GARCÍA BALLESTEROS, A., coord. (1998), Métodos y técnicas cualitativas en geografía social, 
Barcelona, Oikos-tau 
*GUASCH, O. (1997), Observación participante, Madrid, CIS. 
GUTIÉRREZ BRITO, J. (2008), Dinámica del grupo de discusión, Madrid, CIS. 
* HAY, I. (ed.) (2005), Qualitative research methods in Human Geography, Oxford, Oxford University 
Press. 



 
LIMB, M.; DWYER, C. (eds) (2001), Qualitative methodologies for geographers, Londres, Arnold. 
IBÁÑEZ, J. (1979), Más allá de la sociología. El grupo de discusión: teoría (técnica) y crítica, Madrid, 
Siglo XXI. 
MIGUEL, J. De (1996), Auto/biografias, Madrid, CIS. 
MUCCHIELLI, A. (2001), Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales, 
Madrid, Síntesis. 
*PUJADAS MUÑOZ, J.J. (1992), El método biogràfico: el uso de las historias de vida en ciencias 
sociales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 
*QUIVY, R., CAMPENHOUDT, L. V. (2001), Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). 
Barcelona, Herder. 
RAGIN, Ch.C. (1994), Constructing social research. The unity and diversity of method, Thousand 
Oaks, Calif [etc], Pine Forge. 
ROSE, G. (2008), “Using photographs as illustrations in Human Geography”, Journal of Geography 
in Higher Education, 32 (1), pp. 151-160.RUIZ OLABUÉNAGA, J.I; ISPIZUA, M.A. (1989), La 
descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa, Bilbao, Universidad de 
Deusto. 
*RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (1996), Metodología de la investigación cualitativa, Bilbao, Universidad 
de Deusto. 
SARABIA, B.; ZARCO, J. (1997), Metodología cualitativa en España, Madrid, CIS. 
SZCZEPANSKI, J. (1978), "El método biográfico", Papers. Revista de Sociología, 10, pp.231-259. 
*TAYLOR, S.J.; BOGDAN, R. (1987), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 
búsqueda de significados, Barcelona [etc], Paidos (or. anglés, NY 1984). 
TORT i DONADA, J.; TOBARUELA i MARTÍNEZ, P. (1999), L'home i el territori. Vint converses 
geogràfiques, Barcelona, Rafael Dalmau. 
TRINIDAD, A.; CARRERO, V.; SORIANO, R.M. (2006), Teoría fundamentada “Grounded Theory”. 
La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional, Madrid, CIS.*VALLES, M.S. 
(1997), Técnicas cualitativas de investigación social (Reflexión metodológica y práctica profesional), 
Madrid, Síntesis. 
*VALLES, M.S. (2002), Entrevistas cualitativas, Madrid, CIS. 
VILAGRASA, J. (1989), "Novela, espacio y paisaje. Sugerencias para una geosofía 
estética", Estudios Geográficos, nº 191, pp. 271-285. 

 


