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METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS

L'objectiu basic d'aquesta assignatura s'orienta vers la clarificació de
les exigencies basiques de la metodolog:La científica i les qüestions central s
que aquestes exigencies plantegen a l'hora de ser aplicades a l'analisi de la
realitat social.

L' as signatura tractara d'introduir al' alurnnat en els problemes
fonamentals del que ha de ser el seu ofici com a professionals de la sociologia,
a través de la revisió de les estrategies i procediments consolidats com a
exemplars en la tradició de la metodologia sociológica. La seva finalitat
explícita és que l'alurnnat, a l'hora d'exercir aquest ofici, tingui consciencia

de la complexitat que suposa tot procés d'investigaci~ sociológica. Un procés on
el coneixement de les estrategies metodológiques els hi proporcionaran el rigor
crític i l' evidencia de la necessitat de coneixements basics i tecniques i
instruments auxiliars.

Línies basiques del Programa (*)

1. La ciencia i el metode científic

El coneixement comú i el coneixement científico Ciencia formal i ciencia

empírica. El metode científic: definició i propietats. Certesa, verosimilitud,
objectivitat.

2. La ciencia coro a institució

Comunitat científica i coneixement acceptat. Les distintes tradicions
científiques. La ciencia com a procés. El perill social de les seves
aplicacions.

3. El coneixement científic

Inferencia inductiva i inferencia deductiva. La lógica de la contrastació.
Ciencia i explicació científica. Tipus d'explicació.

4. La metodologia científica i les ciencies socials

Les falses disputes del metode. Els grans paradigmes de les ciencies

socials. ""Monisme, dualisme, pluralisme metodológic? Valors i ciencies socials.
La fascinació tecnológica.

5. Proce~ents exemplars d'investigació sociológica

Perspectives actuals: 1 'empírico-analítica, l'hermeneútica i la
dialectico-crítica. Criteris de distinció.

6. Estrategies de descripció/explicació

Hipótesis estadístiques. Hipótesis causals. Exemples d'explicacions
nomiques, funcional s i intencional s en ciencies socials.
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AVALUACIO

Es contemplen dos tipus d'exercicis avaluatoris:

.1) una recensió sobre textos (article, capítols o llibre senyalat) i
altres exercicis .

. 2) un examen final obligatorio

El pes de cadascun d'aquests procediments és del 40% per l'indicat en el punt 1
i del 60% pel senyalat al punt 2.

(*) Els continguts i la bibliografia específics seran establerts per cadascun/a
deis o les docent/s de la materia.

68

._. p' __ • ~ ••• ••• _.~ •• _ ••• _. -:-.~. __ --_ - •• __ #"_ ••••••:~--:~;--'"~:::~_r_"..7,.~-·


