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OB.JECTIUS

L'objeetiu de l'assignatura es portar a tenue una investigaeió de tipus empine que
ulililzi:

~ les tceniques de rccollida i analisi de dades eontcmplades a l'assig..,atura Tecniques
c!'!nves figació,

~ els conceptes i coneixements apresas a una de les assignatures substantives ja
cursades anteriorrnent, i

~ les habilitats infonnatiques ja exercitades a Practiques 1i a Fonaments Estadistics.

A aquest efecte, els alurm1es es repartiran -3 principi de curs- en grups de quatre que
escoliiran un tema per investigar. El rema per investigar haura d'esrar relacionat amb
algl1na assignatura substantiva ja cursada anteriOlment: preferiblement Ciencia Política,
o PoliLica Espanyola, o Rdacions Init:macionals; pt:ro tamb6 podria estar rdacionai amb
Sociologia, o Economia Política. o Estructura Social, o Demografia.

ORGANITZACIÓ

Per a desenvolupar aqucsta investigació en gmp, s'habilitaran seSSlons prcsencials i
sessiorls r¡o presencials en una l)l"Oporció de 50~·b (le cada tipus. L'alu!nne podra portar a
tenne ks sessions no presenciais durant les hores que ell mateix decideixi, i poch'i\ Íer
ho b,~a ea,,:; o hé :1 les i..•• sl:11·beiol1s de la F(]cu11(l1.

Duran! les primeres tres setmanes del cm;.;. els aiumnes dedicaran les seSSlOns no

presencia:::; a rcco111r dades sobre el tenlJ esc()]j~t utilitzant fants j~lexistenrs (se~ció
d'E~tJd¡f'tíca ck la Bibliotc;;ca. revistes i llibres. cte.). Durant aquestc:;s tres sttmanes. les

que fa cada un deis grups. i es realitzaran en [o1111ade seminaris.

A. partir de ia quari~l Sdm¡m~l - quan ds csiudianis ja haurien de ienir les dades - les
sessions presencials es realitzanm a l':mla d'i.,·'Jonnatica i. cada setmana. s'aplicara una
l~~ni(:(i qü~ 11¡¡giapr~5 J r;issigl1JfUra d(; T¿'Cii/(f¡¡t~·.\· (/'/n;'¡J,')-¡ig{¡l:/Ó (Hrib iil inlcnci,:j
d';nulit7.ar !es dacks quc. s'hagin reco!1it. U~n:ors, ks sc.SSlOns no pre.sc.ncials c.S

,-;ubstan:i\..::s.

_\\"iS

~:quest~:-; an~11isis ~st~H.lisi iqucs

1)L"gul c.l¡ (ar~iLter C:ii-llnCHt!11cnl lCLitíL (rLh.iuC::,)ld ¡j:-,:-,ígnJ(ura .. lc::"\ ¡iii¡"¡li;-;i:--, de .Jade=-'

s'hauran de rt.:~!!1t/.~!r~! pa1'l11' ({'un bon con~1~I~n1~n{de les !~cnlqt!t.:s L'\.posade~ a
ra:'"'I,1S;/n~Ht1ra ~i\.~ja~~,'j~ d~ ,/'e~·lí/tf;;e.\ tt(Yji;~{;"';r·"~~·uCl(j. J)\"~r i~n~. ea; ¡H1ar ¡¡ 1\.?:.; s\..~ssi(Jn:..;

11:1\."<2/11 -.;sludi;¡( L~i ':,Hitin:].ut C¡iíTCSPOllcl1t de: ¡eCTii~/lIes ,j'//íI'(.:sfig<7<7i(J.

Ll program:l (;Sl:l(ij~;lic :1 u!iiil/ar scr:-¡ i':;l;SS per :1 \Vindcm-s. Com qUe aqUeS: pn;gram;¡

r~h~! G~tat ~lbL!s1¿Hn\.~ntutilit/.Ll1 \.~nl\l~~igrE'tur(\ de j/()J1t..77J?{-'nts FstLhlj\-;jc'y ! .\It..!ielnt..!!j(.';y



per a les Ciencies Socials, no es dedicara cap classe a aprendre el seu funciüilJment: cal
que l'estudiant repassi pel seu compte el funcionament d'aquest programa. Els alumnes
que creguin necessari més éJ:Íut, poden consultar el llibre recomanat (Visauta, 1997).
Hom també pressuposa la capacitat deIs alumnes d'utilitzar sense problemes un

ordin.ador personal (copiar fitxers del clisc dur, fonnatcjar un c1isquet, etc) Als alunmes
que creguin tenir una base debil d!utiiització d'ordinadors, se'ls aconseiia consultar

prrviament un manual de Winclows. Es importan! que els alumnes faci11 ambdues
operacions molt abans de la primera practica amb ordinadors perque e1s professors de
l'assignatura es concentraran en ajudar a interpretar qüestions substantives: no es
dedicaran a solucionar prob1cmcs infonnatics.

1-3. Plantejament de recerques i Búsqueda de dades
4. Entrada de les dades a i'SPSS

5. Ca1cul i intelvretació de mesures de centralitat i de dispersió.
Realització de representacions grafiques univariants.

6. Realització de contrastos de proporcions i de mitjanes.
Realització d'exercicis sobre el nivell de significació.

7. Realització de mesures d'associació per a variables numériques.
8. Realització de moc1els de regressió: estimació deIs parametres del moc1el.
9. Realització de modeis de regressió: dlcul de la significació de les estimacions

de la bondat de l'ajustament.
10. Realització de taules de contingencia: interprdació dels percentatg0s columna, fila

i totals.

11. CiJlcul i llltcilJrctació d'una lTICSllra d1iiTI.pactc ell t,Hllcs de contingcnci;L
12. Cakul i intclvretació d'una mesun d'i!1ckpendencü en tauks de conting¿'ncia.

14. Redacció final de la im:(;stigació.

LECTIJRES
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I'vlcGra\'v-Hil!. Jvfadrid. Biblioteca d'Hurnanitats. GRl .3.06 Vis.

A \'.-\Llí..-\CIO

L'¡j':JlÜJc.ió es [ar.] milj.:m..;anl üi1 O::.\:arClci1lln;1l el formal dd qü¡j¡ ~0r:i ;¡nun..:i,i! ci (Lh~c:.
~o ()hslanL pds a!umm:s que hagin n::JEí/at un s~guimen! inlcn:; i conti!Hui (;';!ll~!'-'sl:l

;l\:aíllaciú més ass()ssegadJ bas;¡da en la feina continll;¡da fela duranl 101 el ";ll!,S.

U professor es reserva ci dr~l cie mociifí¡;JI' fins a dos punis la n()r~: ílll~:1 (ja sigui ;: ¡;1Í:;:1

o ~~hl haixa) en í'UDi_"ió de ra~<:;i~tcr:~_·jt1,la j1¿lrtic1p;¡ció ~11~~ C]i~'Sl"~ 1 r~!ctitl)d g\."n\.·r~;;
cia;-..~;c.


