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Sociològica Aplicada 

Mòdul Metodologia aplicada i 
línies de recerca 
 
15 ECTS  

DADES ESPECÍFIQUES DEL MÒDUL  
Objectius 

Formatius del 
Mòdul  

• Coneixement, de manera teòrica i aplicada, de la metodologia i 
la diversitat de mètodes i tècniques avançats en la investigació 
social així com els programaris corresponents.  

 
• La informació i comprensió de les diferents línies de recerca 

desenvolupades al Departament i, molt en particular, del 
desenvolupament metodològic de les seves línies d’investigació. 

 
• El seguiment dels treballs o memòries d’investigació dels 

alumnes, especialment en el seu disseny metodològic i de 
l’aplicació pertinent dels mètodes i tècniques d’investigació 

    
Competència  Descripció  Competències 

específiques del 
Mòdul  

  
Informació i 
coneixements 
Investigació 
científicosocial  
Tecnològiques 
Interpersonals 
 
Comunicatives 

 

  
• Formació científica per conèixer, de 

manera teòrica, tècnica i aplicada, 
els mètodes i tècniques avançats 
d’investigació social. 

 
• Coneixement de les diferents línies 

de recerca desenvolupades al 
Departament amb especial 
referència a les estratègies 
metodològiques, mètodes i 
tècniques  aplicats en la recerca.  

 
• Informació i relació amb empreses 

o institucions públiques o privades 
que realitzin, patrocinin o 
promoguin la recerca sociològica, 
fonamental o aplicada.  

 
• Capacitació, en la pràctica del 

coneixement científic, per dissenyar 
un objecte i procés d'investigació de 
caràcter teòric, empíric i/o aplicat.  



 
• Capacitació per triar, dissenyar i 

aplicar els mètodes i tècniques 
pertinents i adequats amb relació a 
l'objecte d'estudi. 

 
• Anàlisi i avaluació, en particular 

dels aspectes metodològics, de les 
publicacions o informes de 
recerques en curs o ja realitzades 
dels equips de recerca. 

 
• Cerca i ús d’informació 

especialitzada així com la relació 
amb xarxes o equips d'investigació 
en sociologia: departaments, 
universitats, instituts o centres de 
recerca, i en diferents territoris. 

 
• Elaboració de ressenyes i articles 

d'investigació. 
 
• Ús aplicat del programari i altres 

mètodes per al tractament, l’anàlisi 
i la interpretació de dades en 
ciències socials. 

 
• Foment del treball col·laboratiu en 

equip.  
• Promoure la creació de comunitats 

de pràctiques en la realització de 
projectes de recerca. 

 
• Presentació i defensa en públic els 

projectes personals o col·lectius. 
  



Estructura i 
Continguts del 

Mòdul  

 1.Mètodes i tècniques de recerca 
1.1 Amb orientació quantitativa: 

• Anàlisi de xarxes socials. 
• Anàlisi causal i models d’equacions estructurals. 
• Anàlisi multivariable de dades qualitatives: models log-

lineals, logit, regressió logística, anàlisi de correspondències 
i de  classificació. 

• Disseny de mostres i treball de camp. 
• Simulació social. 
• Aplicació del programari: SPSS, UCINET, SPAD, 

LISREL,... 
1.2 Amb orientació qualitativa:  

• Anàlisi de textos i del discurs, 
• Mètodes d’observació i etnogràfics,  
• Metodologia participativa 
• Aplicació del programari: UCINET, ATLAS/ti,... 

1.3 Amb orientació multiestratègica o multimètode 
 
2. Línies metodològiques i mètodes aplicats en la recerca dels 
equips del Departament de Sociologia de la UAB. 

• La recerca sociològica a les empreses i institucions 
• Línies de recerca del Departament 
• Línia FGEB 
• Línia GEDIME 
• Línia GESES 
• Línia GRET 
• Línia ISOR 
• Linia Treball, QUIT. 
• Línia SAPS 
• Linia SED 
• Metodologia aplicada a les investigacions 

 
3. Seguiment individual i col·lectiu del disseny metodològic i de 
l’aplicació pertinent dels mètodes i tècniques de les memòries de 
investigació de l’alumnat. 
 

 
 

Metodologia 
docent  

 La docència combinarà dinàmiques de sessions magistrals, amb 
seminaris de discussió i sessions pràctiques a l’aula d’informàtica.  
 

 
 



Avaluació     
L’avaluació es concretarà, d’una banda, en la realització de diverses 
activitats puntuals de participació i  seguiment de la matèria a partir 
de les sessions presencials dirigides, d’una altra, es realitzarà un 
treball de recerca destinat a l’aplicació del mètodes i tècniques 
tractats al mòdul. 
 
Tanmateix s’organitzaran seminaris específics de presentació de les 
línies de recerca del Departament centrats en la discussió de la 
metodologia aplicada en recerques concretes i a partir d’un mateix 
guió que estructurarà les presentacions del professorat i la 
participació de l’alumnat. 
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