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OBJECTIUS 

• Familiaritzar-se amb las característiques de la recerca qualitativa 
• Conèixer els principals mètodes de recerca qualitatius 
• Adquirir les habilitats suficients per al disseny de recerques qualitatives 

TEMARI 

Tema 1. Aproximació al camp de la recerca qualitativa en les ciències socials i humanes. 
La recerca qualitativa en les disciplines humanes i socials. Polaritat quanti/quali. Característiques 
bàsiques de la recerca qualitativa. Algunes tradicions de recerca. Etica i política de la recerca 
qualitativa. 

Tema 2. Disseny i estratègies de recerca. 
L'ús de la teoria per a generar problemes de recerca. Varietats en recerca qualitativa. *La familiaritat 
en les diferents tècniques de recollida i anàlisi de material empíric. *El disseny d'estudis qualitatius. 
El/la investigador/a com a "bricoleur". 

Tema 3. Anàlisi qualitatiu i interpretació. 
L'enfocament de l'anàlisi. *L'organització i la preparació dels materials d'anàlisi. Estratègies i tipus 
d'anàlisi. *La interpretació: regles i criteris bàsics. *L'elaboració d'un informe d'investigació. 

Tema 4. La rellevància de la recerca qualitativa. 
Qualitat i credibilitat de l'anàlisi qualitativa. Triangulació. Utilitat dels mètodes qualitatius. 

 
(*) Indica continguts que es treballaran fonamentalment a les classes pràctiques. 

PRÀCTIQUES 

Constaran d'una sèrie d'exercicis que permetran l'adiestrament en tècniques de recollida d'informació i de 
preparació de la informació per a l'anàlisi. A partir dels materials recollits pels/per les propis/es estudiants es 
treballarà en les formes bàsiques del seu anàlisi. Així mateix, es realitzarà un projecte de recerca qualitativa i es 
treballarà la forma d'elaborar els informes de recerca. 
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LECTURES COMPLEMENTÀRIES 

Al llarg del quatrimestre es proporcionarà una serie de textes que permetran la profundització en diferents 
aspectes del programa. La lectura d'aquests textes serà obligatòria. 

AVALUACIÓ 

El/la estudiant podrà optar per un d'aquests dos tipus d'avaluació:  
Avaluació tipus 1: 
Constarà de tres parts: 

a) la primera consistirà en un examen 
b) la segona, constarà de: 

• l'elaboració d'un projecte de recerca 
• la realització d'una part (no significativa) del projecte de recerca i la redacció d'una 

memòria/informe parcial 
c) la tercera, serà l'assistència i participació a les classes de teoria i de pràctiques (l'assistència 

continuada a les pràctiques comportarà la realització de petits informes). 
Avaluació tipus 2: 
Un examen únic. 
 
 
NOTA: AQUEST PROGRAMA ESTÀ PENDENT DE MODIFICACIONS QUE S’INTRODUIRAN EL 
15 DE SEPTEMBRE. 
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