
L'assignatura de Practiques 1nstrumentals 111constitueix un curs d'introducció als metodes i
tecniques de producció (recollida) i analisi de dades centrada en una orientació o perspectiva
metodológica quantitativa (distributiva). L'objectiu principal de l'assignatura és oferir a
l'alumnat la informació i la capacitat d'aplicació deIs principals metodes i tecniques de
producció i d'analisi de dades quantitatives en el camp de la sociologia.

L' extensió i varietat deIs procediments de producció i d'analisi en l'ambit de les ciencies socials
obliga a dirigir l' ensenyament, d'una banda, vers aquells temes o instruments més fonamentals i
de major rellevancia en la practica de la recerca sociológica, d'altra, vers la selecció de temes
que contemplen aquesta assignatura integrada en un itinerari de materies tecniques i
metodológiques que busquen oferir una panoramica completa deIs diferents procediments de
l'activitat científica sociológica.

En aquest sentit, l'assignatura és una continuació de Tecniques d'lnvestigació 1, on es presenta
el procés d'investigació en ciencies socials i s'insisteix en les primeres etapes de preparació de
la recerca: elaboració de la problematica d'investigació i estructuració del model d'analisi.
D'altra banda, l'assignatura també desenvolupa continguts treballats a Fonaments Matematics i
Estadístics i de Metodologia de les CC.SS. Al mateix temps Practiques 1nstrumentals 111
s'imparteix de forma paraHela i complementaria amb Tecniques d'Investigació 11. Ambdues
assignatures tracten deIs metodes i tecniques de recollida i analisi, la primera en una orientació
més quantitativa, la segona en una orientació més qualitativa. Posteriorment, ambdues
assignatures tindran una continuació al segon cicle, amb Tecniques d'Investigació 111 on es
dona continuItat als procediments d'analisi de dades quantitatives, i Tecniques d'Investigació 11
on es dona continuItat als procediments d'analisi de dades qualitatives.

És objectiu de l'assignatura apropar l'alumnat a la practica de la investigació en tot el procés
d' elaboració i realització. Per aquest motiu el curs no tracta les tecniques d'investigació de
manera puntual i amada, sinó integrades en perspectives metodológiques coherents que
impliquen la construcció d'un objecte d'estudi i que condueixen a la utilització conseqüent deIs
instruments de producció (recollida) i analisi, orientats per tant per plantejaments substantius.
La realització d'un treball de recerca anira orientat a assolir aquest objectiu.

En aquest curs hi han dos elements addicionals que són necessaris pel seguiment del curs en
moments específics. El primer és el coneixement i la utilització del llenguatge matematic i
estadístic, ja iniciat a la llicenciatura, el qual s'introduira mantenint el necessari equilibri entre
l'exigencia de formalització inherents als procediments quantitatius i l'exigencia de comprensió
d'aquests instruments en un alumnat no habituat a utilitzar-lo. El segon és la utilització d'un
programari estadístic per a les ciencies socials, l'SPSS, ja introdu'it en els coneixements de la
llicenciatura, que permetra i¡'¡ustrar i aplicar els coneixements relatius als procediments de
registre id' analisi de les dad es.

Finalment fem esment de que aquesta assignatura s'ha incorporat al Campus Virtual de la UAB
(http://www.blues.uab.es/-scampusO .
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PART I. INTRODUCCIÓ

Tema 1. Introducció general.

1.1. Objectius de I'assignatura, programa i avaluació.
1.2. El procés d'investigació i les tecniques d'investigació social en una perspectiva

metodológica distributiva o quantitativa.
1.3. Model i disseny d'amllisi.
lA. Panoramica deis metodes i de les tecniques de recollida i d'amllisi de dades.

PART II. LA PRODUCCIÓ DE DADES

Tema 2. DeIs conceptes als indicadors i les variables.

2.1. Operativització deis conceptes. Indicadors i Índexs.
2.2. La mesura. Concepte i tipus de mesura.
2.3. La dada i la matriu de dades. Unitats i variables.
2A. Validesa i fiabilitat.

Tema 3. L 'enquesta.

3.1. Característiques generaIs de la investigació per enquesta.
3.1.1. Definició i trets característics de I'enquesta.
3.1.2. Tipus d'enquestes.
3.1. 3. Procés d' investigació i etapes del metode de l' enquesta.

3.2. La construcció del qüestionari: el context de l'enunciat.
3.2.1. Tipus de preguntes.
3.2.2. La formulació de les preguntes.
3.2.3. Construcció d'escales. Diferencial semantic. Tecniques projectives.
3.2A. Organització del qüestionari: preguntes i discurso

3.3. Aplicació del qüestionari.
3.3.1. Context de l' enunciació: situació social i contracte comunicacional.
3.3.2. El treball de camp: organització i planificació.

3A. Registre de la informació.
3A.1. La codificació i el registre de les dades.
3.4.2. Identificació de les dades en suport informatic.

Tema 4. L 'observació sistemática.

4.1. Característiques general s de la investigació per observació.
4.1.1. Definició i trets característics.
4.1.2. Tipus d'observació. L'observació sistematica.
4.1.3. Procés d'investigació i etapes del metode observacional.

4.2. Recollida i registre de les observacions.
4.2.1. Construcció del quadre de registre.
4.2.2. El mostreig observacional.
4.2.3. Validesa i fiabilitat de "observació.
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TEMA 5. El mostrelg.
5.1. Introducci6: definicion$ i conceptes basics.

5.1.1. Població i most ra.
5.1.2. Unitat mustral i estadística. El marc de la mostra.
5.1.3. Variables, parnmctres i estadístics. Estimació.
5.1.4. Error mostrnl i interval de confians;a.
5.1.5. Tipus de mostreig.

5.2. El mostreig alcatori simple.
5.2.1. Definició. Extracció d'una mostra.
5.2.2. Estimació, error i interval de confian~a.
5.2.3. Grandaria de la mostra.
5.2.4. Relacions entre grandaria de la població, de la mostra i error.

5.3. Altres tipus de mostreig probabilístic.
5.3.1. Mostreig sistematic.
5.3.2. Mostreig per conglomerats.
5.3.3. Mostreig estratificat.
5.3.4. Mostreig polietapic.

5.4. El mostreig no probabilístic.
5.4.1. Mostreig per quotes.
5.4.2. Mostra raonada, mostra de conveniencia, bola de neu.

PART 111. L' ANÁLISI DE DADES

Tema 6. Preparació de les dades per a I'analisi.

6.1. Control i verificació de les dad es.

6.2. Transforrnació de variables
6.2.1. Recodificació de variables
6.2.2. Generació de variables: tipologies i índexs

6.3. Tractament de casos
6.3.1. Se1ecció de submostres
6.3.2. Tractament de valors absents o perduts
6.3.3. Ponderació deIs casos

TEMA 7. L 'analisi de dades estadistiques

7.1. Introducció
7.1.1. L' analisi de dades. Característiques i principals procediments
7.1.2. L'analisi bivariable de dades estadístiques

7.2. L'analisi de taules de contingencia
7.2.1. Presentació i nomenclatura
7.2.2. Independencia i associació entre dues variables qualitatives
7.2.3. El contrast de txi-quadrat
7.2.4. Mesures d'associació global
7.2.5. Mesures d'associació local
7.2.6. Control de la tercera variable

7.3. L'analisi de varians;a
7.3.1. Introducció
7.3.2. Prova estadística del constrast d'una rnitjana
7.3.3. Prova estadística de la diferencia entre dues rnitjanes
7.3.4. L'analisi de varians;a unifactorial

7.4. L'analisi de regressió
7.4. 1. Introducció
7.4.2. Concepte i meSLlrade la correlació
7.4.3. L'analisi de regressió simple
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El lIistat que apareix 101 segllil incloll dos apartats amb la bibliografia basica i la bibliografia
complementaria. Talllb~ hi ¡igura entre parentesis la signatura del document bibliografic a la
Biblioteca de Ciencics Socials (si no hi és en aquesta biblioteca s'indica on es pot trabar). Al
lIarg del curs es faran cOlllcntaris orientatius de la bibliografia particular que correspon a cada
tema i s'assenyalaran les lcctures obligatóries recomanades pel seguiment del temario

A) Bibliografia basicll

CEA D' ANCONA, M. Angeles (1996). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid: Síntesis. (303.023 Cea)
GARCIA FERRANDO, Manuel (1987) Socioestadística. Introducción a la estadística en
sociología. 2a edició ampo Madrid: Alianza. Alianza Universidad Textos, 96. (303.71 Gar)

GARCIA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, 1; ALVIRA, F. (1989). El análisis de la realidad
social. Madrid: Alianza. (303 Ana)
LOPEZ ROLDAN, P.; LOZARES COLINA, C. (1999). Analisi bivariable de dades
estadístiques. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autónoma de Barcelona. CoHecció
Materials.
RINCON, D. del et al. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid:
Dykinson. (303.42 Tec)
SANCHEZ CARRION, 1 (1995). Manual de análisis de datos. Madrid: Alianza. Alianza
Universidad Textos, 150. (303.732.2 San)

QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. (1997). Manual de recerca en ciencies socials.
Barcelona: Herder. (3.001 Oui).

B) Bibliografia complementaria

ANDER-EGG, Ezequiel (1987). Técnicas de investigación social. 22a. ed. Buenos Aires:
Humanitas. (
ARNAU, 1; ANGUERA, M.T.; GOMEZ, 1 (1990). Metodología de la investigación en
ciencias del comportamiento. Murcia: Universidad de Murcia. (Humanitats: 159.9.072.5 Am)
AZORIN, F.; SANCHEZ-CRESPO, 1L. (1986). Métodos y aplicaciones del muestreo.
Madrid: Alianza. Alianza Universidad Textos, 99. (311 Azo)
BABBIE, Ear! R. (1988). Métodos de investigación por encuesta. México: Fondo de Cultura
Económica. (303.62 Bab)
BISQUERRA ALZINA, Rafael (1987). Introducción a la estadística aplicada a la
investigación educativa. Un enfoque informático con los paquetes BMDP y SPSSX
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. (303.71 Bis)
BLALOCK, Hubert M. Jr. (1981). Estadística Social. México: Fondo de Cultura Económica.
(303.71 Bla)
BOSCH, 1L.; TORRENTE, D. (1993). Encuestas telefónicas y por correo. Madrid: Centra
de Investigaciones Sociológicas. (303.621.3 Bos)
BOUDON, R.; LAZARSFELD, P.F. (1985). Metodología de las ciencias sociales. 1.
Conceptos e Indices. Barcelona: Laia. (303 Bou)
BOURDIEU, P.; CHAMBORENDON, 1-e.; PASSERON, J.-e. (1976). El oficio de
sociólogo. Presupuestos epistemológicos. 2a edició. Madrid: Siglo XXI. (165 Bou)
BRYMAN, A.; DUNCAN, e. (1990). Quantitative data analysis for social scientists.
London: Routledge. (303.7.023 Bry)
BUGEDA, José (1970). Manual de técnicas de investigación social. Madrid: Instituto de
Estudios Políticos. (303 Bug)
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CARDÚS i ROS, S.; ESTRUCH i GIBERT, J. (1984). Les Enquestes a la Joventut de
Catalunya. "Bells deliris fascinen la raó ". Barcelona: Generalitat de Catalunya. (Humanitats:
301.185.32)
CASAS AZNAR, Ferran (1989). Técnicas de investigación social: los indicadores sociales y
sicosociales. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. (Cc. Comuinicació:
3.001 Cas)
CHAMP AGNE, P. el al.(1993). Iniciación a la práctica sociológica. al. Madrid: Siglo XXI.
mUEE Sabadell: 301.001.5 Ini)
CICOUREL, Aaron V. (1982). El método y la medida en sociología. Madrid: Editora
Nacional. (303 Cic)
COCHRAN, William G. (1971). Técnicas de muestreo. México: CECSA. m7.211 Coc)
DOMENECH, J.M.; RffiA, M.D. (1985). Métodos estadísticos. Modelo lineal de regresión.
Barcelona: Herder. (E 7.2320 Dom)
GHIGLlONE, Rodolphe (1989). Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Datos.
Observación, Entrevista. Cuestionario. Madrid: Narcea.
KISH, Leslie (1995). Disel10 estadístico para la investigación. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas. m 7.231 Kis) -
LATIESA, Margarita (1991). El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos
típicos. Granada: Universidad de Granada. Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología. Serie
Monografias, 2. (303 Plu)
LIZASOAIN, L.; JOARISTI, L. (1997). SPSS para Windows: versión 6.0.1. 33 ed.
Madrid:.Paraninfo. m 7.36 Liz)
MAYNTZ, R.; HOLM, K.; HüBNER, P. (1985). Introducción a los métodos de la sociología
empírica. 4a edició. Madrid: Alianza. Alianza Universidad, 13. (303 May)
MORA y ARAUJO, Manuel (Ed.) (1971). Medición y construcción de índices. Buenos Aires:
Nueva Visión. (3 O 1.08 Med)
NORUSlS, Marija J./SPSS lnc. (1990). SPSS Advanced Statistics. User's Guide. Chicago:
SPSS Inc. (E 7.36 Nor)
NORUSlS, Marija J./SPSS lnc. (1997). SPSS 7.5 : guide to data analysis. Upper Saddle
River, N.J. : Prentice Hall. (E 7.36 Nor)
PADUA, Jorge et al. (1979). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales.
México: Fondo de Cultura Económica. (303 Tec)
PULIDO SAN ROMAN, Antonio (1987). Estadística y Técnicas de Investigación Social.
Madrid: Pirámide. P. 147-226. (E7.20 Pul)
RIBA LLORET, ~.D. (1990). Modelo lineal de análisis de la varianza. Barcelona: Herder.
(Humanitats: 519.2 Rib)
REYES, Román (1991). Terminología científico-social. Aproximación crítica. Barcelona:
Antrophos. (03:3 Ter)
RODRIGUEZ OSUNA, Jaciento (1991). Métodos de muestreo. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas. (303.5 Rod)
RUIZ-MAYA PEREZ, Luis (1977)Métodos estadísticos de investigación. Introducción al
análisis de la varianza. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. (E7.231 Rui)
RUIZ-MAYA PEREZ, Luis (1991). Metodología estadística para el análisis de datos
cualitativos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. (303.71 Met)
SANCHEZ CARRION, Juan Javier (1989). Análisis de tablas de contingencia. El uso de los
porcentajes en ciencias sociales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI.
Monografias, 105. (303.71 San)
SIERRA BRAVO, Restituto (1983). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. 3a
edició rev. i ampo Madrid: Paraninfo. (303 Sie)
VISAUTA VINACUA, B. (1989). Técnicas de investigación social. I: Recogida de datos.
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. (303 Vis)
VV. AA. (1996). «La construcció de tipologies. Exemples». Monografic de Papers. Revista de
Soci%gia, 48.

WEIERS, Ronald M. (1986). Investigación de mercados. México: Prentice-Hall. (E 14.520
Wei)

WRIGHT MILLS, C. (1987). La imaginació sociológica. Barcelona: Herder. (301 Mil)
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Donat el contingut del curs i les dificultats derivad es del coneixement deIs procediments més
formals i de les eines matematiques i estadístiques, el seguiment permanent, I'assistencia
.·cgular a c1asse i la .·calització de les practiques són imprescindibles.

L'assignatura compaginara la realització de classes teoriques magistrals amb classes practiques
de diferents tipus: sessions practiques a l'aula d'informatica, resolució de problemes,
interpretació de resultats d'una analisi. Les practiques tindran un triple contingut:

1) orientar els exercicis proposats a cada tema,
2) orientar la realització d'una investigació concreta utilitzant els meto des i tecniques exposats
al curs,
3) el coneixement basic del programari informatic SPSS destinat al tractament estadístic de
dades en ciencies socials.

D'altra banda, les hores de tutories, a més del seu paper habitual d'atenció a l'alumnat, sera un
temps d'extensió de la docencia destinada sobre tot al seguiment deIs treballs de recerca en
grupo

L'avaluació tindra dos nivells, un amb un caire de continuHat i l'altre puntual:

a) Avaluació contínua: assistencia i participació a classe juntament amb la realització
d'exercicis que s'hauran de lliurar regularment. Una part d'aquests exercicis aniran dirigits
a l'elaboraeió, alllarg del eurs, del treball de reeerea en grup (d'unes 4 persones), i on es
tractara de construir, recollir i analitzar les dades relatives a una problematica
d'investigaeió. Una altra part seran exercieis específics del tema corresponent.
El treball de reeerea representa el 40% de la nota final.
EIs exercicis practics de cada tema el 20%.

b) Avaluació puntual: la qualifieaeió que resulti d'un examen sobre el eonjunt de la materia
impartida que tindra lloc al final del semestre.
Aquesta part representa el 40% de la nota final.
S'exigeix una nota mínima de l'examen de 4 per a poder aprovar l'assignatura.
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