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A. OBJECTIUS 
 
1. Caracteritzar les notes pròpies del coneixement científic aplicat a l'àmbit social i, més 

concretament, a l'educatiu.  
2. Conèixer els passos fonamentals del treball científic. 
3. Vincular les possibilitats de cada metodologia de recerca amb les característiques del problema 

educatiu que es pretén conèixer i resoldre'l. 
4. Conèixer i valorar la metodologia qualitativa aplicada a l'educació. 
 
 
B. TEMARI 
 
1. Coneixement científic. Característiques bàsiques. 
2. La  recerca  en  ciències  socials.  Racionalitat  tècnica  i  racionalitat pràctica. 
3. Límits i possibilitats de la investigació en educació. 
4. Principals paradigmes d'investigació educativa. 
5. Fases bàsiques de la recerca. Problemes i hipòtesis. Variables i control. Mètodes i instruments. 
4. Metodologia de recerca filosòfica. El mètode fenomenològic. 
5. Metodologia de recerca històrica i comparativa. 
6. L'estudi de casos. 
7. Metodologia etnogràfica aplicada a l'educació. La recerca/acció. 
 
 
C. METODOLOGIA 
 
La metodologia combinarà les exposicions a l'aula a càrrec del professor amb l'estudi personal de 
textos bàsics. 
Les sessions pràctiques serviran per a l'anàlisi de casos, el comentari de textos i el debat sobre els 
límits i les possibilitats de les diverses metodologies de recerca aplicades a l'educació. 
 



D. AVALUACIÓ 
 
Consistirà en una prova escrita teòrico-aplicativa on l'alumne haurà de mostrar el domini de la 
conceptuació bàsica del temari i les lectures, com també la capacitat en la presa de decisions 
respecte la utilització de les diverses metodologies estudiades. 
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