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1. Objectius i continguts 
 
En els cursos precedents de Tècniques d’Investigació Social s’han tractat diferents fases i mètodes 
d’investigació social. Així, a Tècniques I s’han introduït els aspectes d’iniciació a la recerca a la 
sociologia (orientacions metodològiques de la investigació, identificació de la problemàtica, 
objectius i continguts d’aquesta, disseny, etc.). Les bases de la recerca qualitativa i els seus 
procediments més específics –i especialment l’entrevista– han estat objecte de Tècniques 
d’Investigació II. D’altra banda, a Pràctiques Instrumentals III s’ha desenvolupat també la 
producció d’informació, l’elaboració de dades i la introducció a l’anàlisi en una orientació 
quantitativa (mesura, dimensions i variables, mostres, enquestes i primers càlculs bivariats), que ha 
tingut la seva continuïtat a Tècniques d’Investigació III amb l’anàlisi multivariada. 
 
Aquest curs està dedicat específicament als mètodes qualitatius i, en aquest sentit, es presenta 
com una continuació de Tècniques II. Els continguts de l’assignatura es centren en: 
• La producció d’informació qualitativa i/o etnogràfica, i particularment en situacions socials 

“naturals”. 
• Els diversos mètodes d’anàlisi de textos i discursos. 
• Les metodologies d’intervenció i participació. 
 
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic, tant pel tipus d’exercicis de la classe com per les 
pràctiques de recerca, de caràcter obligatori. Amb tot, no es deixen de banda aspectes teòrics en 
les explicacions de classe, en les lectures i en les referències que l’alumne/a trobi en altres 
assignatures de la llicenciatura. 
 
La recerca en grup no només en necessària per poder dur a terme un treball de recerca 
suficientment extens i amb la possibilitat d’emprar diferents mètodes, sinó també per preparar 
l’alumne/a en el treball en equip, tant imprescindible en la recerca sociològica. 
 
 
 
2. Les tutories integrades 
 
Aquest curs 2003-2004 s’estrena una nova modalitat de formació denominada tutoria integrada. La 
seva durada és de 15 hores setmanals per aquesta assignatura. La modalitat i forma de la seva 



 

aplicació pot ser diversa, des de la dedicació d’una hora setmanal fins al seguiment pràctic del 
treball de l’alumne/a. 
 
En funció dels temes escollits adoptarem dos modalitats: la primera, si és possible, el seguiment i 
participació del professor en el “lloc dels fets” del treball d’observació de l’alumnat; la segona, el 
seguiment del treball d’anàlisi, sigui d’observació etnogràfica, sigui d’anàlisi del discurs. 
 
 
3. Avaluació 
 
Aquesta assignatura implica una participació activa de l’alumne/a. L’avaluació continuada tindrà 
com a contingut: 
• L’assistència regular a classe, l’única manera de vincular el treball de recerca amb l’explicació 

teòrica. 
• L’entrega, en els terminis fixats, i la qualificació d’aprovat en els informes. 
• La participació en les tutories integrades en la forma en què s’organitzin. 
• El seguiment de les lectures. 
 
L’alumne/a haurà de decidir i comprometre’s a principi de curs si desitja optar per aquesta forma 
d’avaluació. En cas contrari, haurà de realitzar un examen final de l’assignatura a més del treball de 
recerca. 
 
 
 
4. Programa  
 
 
BLOC I. INTRODUCCIÓ 
 

Tema 1. Orientacions generals de l’anàlisi qualitativa (tema de repàs) 
• Perspectives i/o paradigmes teoricometodològics de la recerca qualitativa. Dimensions 

fonamentals de la seva classificació. 
• Vinculacions quantitatives-qualitatives. Models de relació. 
• La varietat de l’origen teòric dels mètodes qualitatius. 
• Exemples i caracterització de recerques qualitatives. 

 
Tema 2. Delimitacions conceptuals 

• Pràctica i acció social. Cognició. Projecte i estratègia.  
• La interacció i la seva anàlisi. 
• El fet social. Context i situació. 
• Realitat social, llenguatge, ideologia i discurs. 
• La vida quotidiana. 

 
Tema 3. La Grounded Theory 

• El seu context d’aparició. 
• Metodologia i mètodes: comparació amb la inducció analítica. 
• Producció d’informació. 
• Els mètodes i les fases.  
• La GT entre la inducció i la deducció: l’abducció. 
• Les controvèrsies a la GT: punts forts i febles. 

 
 



 

BLOC II. ELS MÈTODES ETNOGRÀFICS 
 

Tema 4. Els mètodes etnogràfics 
• L’observació directa i la seva pluralitat. 
• El disseny de l’observació.  
• L’entrada i els informants. El treball de camp. 
• L’observació participant. 
• Exemples. 

 
 
BLOC III. L’ANÀLISI DE TEXTOS I DISCURSOS 
 

Tema 5. L’anàlisi del discurs des de la lògica de la Grounded Theory. 
• La GT en el marc de les perspectives d’anàlisi qualitativa 
• Principis analítics i interpretatius de la GT  
• Procediments i fases. Oberta, axial i selectiva. 
• El programa Atlas/TI 

 
Tema 6. Altres perspectives d’anàlisi del discurs 

 
 
BLOC IV. La sociologia de la intervenció 
 

Tema 7. Introducció a la sociologia de la intervenció 
• Context històric de desenvolupament. 
• Principis epistemològics i metodològics. 
• La varietat d’orientacions actuals. 

 
Tema 8. La investigació-acció-participativa 

• El procés d’IAP. Elements transversals, etapes i fases. 
• Tècniques pertinents. 
• Aplicacions i experiències. 
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