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Curs 2003-2004 
Codi: 23173 Crèdits 4 

Anàlisi Qualitativa en Investigació 
Educativa 

Professor: Miquel Amador 

 

Objectius 

Amb aquesta assignatura optativa, pretenem capacitar els alumnes en: 

• El coneixement dels fonaments del coneixement científic i la problemàtica existent 

sobre els paradigmes d’investigació en educació  

• El domini del vocabulari bàsic de la recerca qualitativa en educació.  

• El destriament dels dissenys i les tècniques que cal aplicar en el transcurs d’una 

recerca qualitativa en educació  

• El desenvolupament d’una actitud crítica cap a la investigació en el camp de les 

Ciències Socials en general com de les investigacions publicades en particular.  

 
Temari 

1. INTRODUCCIÓ  

1. Conceptes generals.  

2. La recerca qualitativa en el context de la investigació educativa.  

2. NOVES TENDÈNCIES EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA  

1. La visió ontològica. La naturalesa dels problemes de recerca.  

2. Confrontació versus pluralisme paradigmàtic.  

3. L'anàlisi quantitativa de dades qualitatives.  

3. METODOLOGIA QUALITATIVA  

1. Evolució de la recerca qualitativa.  

2. La recerca qualitativa en el camp de l'Educació.  

3. Diversitat paradigmàtica i metodologia de la recerca qualitativa. Ús i vigència 

dels diferents mètodes.  

4. L'ANÀLISI QUALITATIVA  

1. La importància de la descripció.  

2. L’enquesta i l'observació com a jaciment de les tècniques de recerca 

qualitativa.  

3. Característiques i ús de les tècniques pròpies de la recerca qualitativa.  
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Metodologia 

L'assignatura, que distribueix els crèdits entre un Projecte Tutoritzat (PT) i les sessions 

teòriques, pretén implementar una dinàmica activa que, per les seves característiques, defugi al 

màxim de la classe magistral. Per això es combinaran les exposicions del professor amb la 

participació activa dels alumnes mitjançant exposicions, lectures, discussions, així com l'ús de 

les noves tecnologies per aconseguir i intercanviar informació. 

 
Avaluació      

Atenent al plantejament de l'assignatura i de la seva dinàmica, l'avaluació tindrà un caràcter 

continuat, tant individualment com de grup. Atenent al desenvolupament de cada alumne 

durant el quadrimestre i a criteri del professor, es podrà realitzar una prova final de caràcter 

individual per a superar l'assignatura. 

La qualificació final es farà d'acord amb la següent distribució: 

Projecte tutoritzat 35% 

Continguts 65% 
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PROJECTE TUTORITZAT 

Llicenciatura de Psico-pedagogia - curs 03/04 

REALITZACIÓ i APLICACIÓ D’UNA TÈCNICA DE RECOLLIDA DINFORMACIÓ i LA SEVA 
POSTERIOR ANÀLISI QUALITATIVA. 

Matèria: Anàlisi Qualitativa en Investigació Educativa 

Nombre de crèdits totals de la matèria: 4 

Professor: Miquel Amador. 

Finalitat: 

Dur a terme de forma pràctica una anàlisi qualitativa de la informació obtinguda mitjançant 
l’aplicació d’una tècnica d’entrevista en l’àmbit de la Facultat 

Justificació: 

L'assignatura pretén proporcionar als estudiants els coneixements pràctics per a l’anàlisi qualitativa 
de dades a partir de la informació recollida mitjançant l’aplicació d’alguna de les tècniques 
d’entrevista i/o observació que s’utilitzen en les recerques. 
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Fases i seguiment del projecte 

a. Sessió prèvia (grup-classe): 

o amb tots els estudiants, a l’aula, per explicar les característiques del projecte i fer-
ne una primera aproximació. 

a. Sessió de presentació 

o es presentaran a l’aula els grups (de 2 o 3 estudiants) i l’esborrany del que es 
pensa dur a terme. 

a. Tutoria: 

o específica amb cadascun dels grups per a fer un seguiment de la marxa del PT. 
o cada grup haurà de fer el lliurament del seu PT, previ a la sessió final, per tal de 

considerar-ne la . 

a. Sessió final 

o cada grup presentarà a l’aula el resultat del PT realitzat, utilitzant els mitjans 
multimèdia  

Avaluació: 

L’assignatura serà avaluada tenint en compte els següents paràmetres 

a. La participació i qualitat en les discussions que es generin a l’aula 
b. La participació activa en les pràctiques d’aula 

o participar presencialment en les pràctiques programades 

a. El projecte 

o coherència de la proposta de projecte. 
o relació dels continguts teòrics amb el desenvolupament del projecte. 
o capacitat d'arribar a conclusions en funció de l’anàlisi dels resultats.  

Haver participat en aquest projecte tutoritzat i haver presentat totes les pràctiques 
programades, és condició sine qua non per a poder aprovar l’assignatura 

Nombre de crèdits que amortitza el PT: 1.5. 

  

 
 


