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PROGRAMA 
 
1. Contingut 
Aquesta assignatura s’estructura seguint la lògica dels projectes de recerca i els 
continguts s’introdueixen i discuteixen al fil del desenvolupament: coneixement relatiu 
a les diferents tècniques de recerca (instruments, pràctiques i procediments) i la 
pertinença en cada disseny, tot evitant la desvinculació de les orientacions teòriques i 
metodològiques que incideixen en la selecció. 
 
Es discuteixen primer els diferents tipus de recerca, dissenys i estratègies. Després es 
desenvolupen la operacionalització de conceptes (aquest és un punt central) y les 
estratègies de mostreig. A partir d’aquí, i considerant el treball de camp com un 
complex articulat de tècniques, s’introdueixen les diferents tècniques i procediments de 
recollida, sistematització, anàlisi de la informació i, finalment, la presentació de 
resultats. 
 
2. Objectius 
Assolir el coneixement que permeti desenvolupar una proposta de recerca a partir del 
treball final de l’assignatura de Mètodes d’Investigació i que serà portada a terme a 
l’assignatura de Pràctiques de Camp II. 
 
L’alumnat ha de ser capaç d’elaborar una primera construcció de l’objecte i una 
estratègia de recerca, conèixer la teoria de totes les tècniques considerades i poder 
fonamentar la pertinença o no d’aquestes en el disseny. 
 
3. Temari 
1. Introducció. 1.1 Tipus de recerca. 1.2 Investigació qualitativa i etnografia. 1.3 
Aspectes clau. 



2. Organització de la investigació. 2.1 Projecte. 2.2 Dissenys i estratègies. 2.3 Fases. 
3. Treball de camp: aspectes generals. 3.1 Introducció. 3.2 Accés i fases. 3.3 Rols i 
relacions de camp. 3.4 Equació personal i aspectes ètics. 
4. Operacionalització de conceptes. 4.1 Conceptes i definicions. 4.2 Classificacions i 
tipologies. 4.3 El procés d’operacionalització. 4.4 Indicadors socials. 
5. Selecció d’unitats i disseny de la mostra. 5.1 Definició i delimitació de les unitats. 5.2 
Mostreig: aspectes generals. 5.3 Tipus de mostreig: probabilístics i teòrics. 
6. Documentació i bibliografia. 6.1 Arxius, fonts i documents. 6.2 Introducció a l’anàlisi 
secundaria 
7. Observació i descripció. 7.1 Tipus, potencialitats i limitacions. 7.2 Registre: notes, 
diari de camp i tècniques àudio visuals. 
8. Entrevista. 8.1 Comunicació, conversació i entrevista. 8.2 Tipus d’entrevista. 8.3 
Procés de realització. 8.4 Registre, transcripció i anotació. 
9. Historia de vida i biografia. 9.1 Introducció: l’individual i el col·lectiu. 9.2 Tipus. 9.3 
Procés de realització. 
10. Grups focals. 10.1 Característiques i tipus. 10.2 Fase de preparació. 10.3 Fase de 
realització. 
11. Enquesta. 10.1 Introducció: característiques generals. 10.2 Tipus. 10.3 
Instruments: estructura y tipus de preguntes. 10.4 Procés de realització. 
12. Relacions: genealogies i xarxes. 12.1 Conceptes y característiques. 12.2 Xarxes i 
relaciones socials. 12.3 Introducció a l’anàlisi de xarxes. 
 
4. Avaluació 
Per a l’alumnat que segueix la seqüència: realització d’un únic treball que parteix del 
realitzat a l’assignatura de Mètodes d’Investigació i el guió del qual és el següent:  
1. Enunciat de la hipòtesi principal i alternativa. 
2. Marc teòric – estat de la qüestió. Enfocaments teòrics, hipòtesi o idees que s’han fer 
servir en el desenvolupament del treball. Presentació i descripció del tema / objecte 
d’estudi o del seu context. 
3. Univers i unitats. 
4. Variables dependents i independents. 
5. Generalitzacions empíriques. Especificació, definició i operacionalització dels 
conceptes.  
6. Supòsits. Especificació, definició i operacionalització dels conceptes. 
7. Implicacions contrastadores. Especificació, definició i operacionalització dels 
conceptes. 
8. Dades necessàries per a contrastar la hipòtesi principal, per a posar a prova les 
implicacions contrastadores. Síntesi jerarquitzada i organitzada de les dades clau per a 
la posta a prova 
9. Hipòtesi alternativa. Especificació, definició i operacionalització dels conceptes. 
10. Tècniques pertinents. 
10.1 Especificació de la pertinença de les tècniques per a les diferents 
generalitzacions empíriques, supòsits i implicacions contrastadores. 
10.2 Especificació de biaixos, limitacions, complementarietat i articulació de les 
diferents tècniques proposades. 
10.3 Fonamentació de la no pertinença de les tècniques no considerades. 
10.4 Especificació dels criteris de selecció dels subjectes (o fonts), estratègia de 
mostreig i característiques de la mostra (proposta teòrica més enllà de Pràctiques de 
Camp II). 
11. Comentari final: consideracions generales sobre el treball realitzat. 
12. Bibliografia. 12.1 Citada. 12.2 Referida 
 
D’aquest treball es demanen lliuraments de certs apartats durant el curs: 
1. Resum del treball de Mètodes: segon dia de classe. 
2. Temes teòrics (construcció de l’objecte): quan finalitza el tema 2. 



3. Selecció de conceptes (operacionalització): quan finalitza el tema 4. 
4. Variables independents - dependents i univers - unitats:al final del tema 5. 
5. Apartat 10.4 (selecció i mostreig): primera classe del 2007. 
 
Per a l’alumnat que no segueix la seqüència (que no ha cursat Mètodes 
d’Investigació): 5 treballs (2 punts cada un d’ells) 
1. Anàlisi dels diferents aspectes del disseny d’una investigació publicada o d’una tesi.  
2. Exercici d’operacionalització a partir de conceptes clau. 
3. Informe d’un arxiu, selecció i descripció d’una part del fons documental, elaboració 
d’una fitxa per al buidat i aplicació d’aquesta.  
4. Selecció de paraules clau i codificació d’una història de vida escollida entre les que 
figuren en la bibliografia recomanada. 
5. Disseny d’una fitxa per a la recollida d’informació relacional i aplicació d’aquesta a 
un cas: xarxa personal. 
 
Per a tot l’alumnat, consideracions quant a l’avaluació i els treballs: 
1. Els treballs finals s’han de lliurar el dia i hora oficials d’examen (Grup 1: 30 
de gener de 2006; Grup 2: 2 de febrer de 2006). No s’acceptarà cap treball 
després d’aquest dia. 
2. S’aprova amb un cinc.  
3. Els treballs es presentaran grapats sense enquadernació de cap tipus, fundes de 
plàstic i similars. Del treball de la seqüència s’ha de lliurar obligatòriament original i 
còpia. 
4. En la portada o en el encapçalament han de figurar totes les dades que 
permetin identificar a qui presenta el treball (inclosos adreça electrònica i 
telèfon). 
5. Si els treballs tenen apartats han d’incloure obligatòriament un índex; si 
tenen més d’una pàgina cal numerar-les. En cas contrari, no seran corregits i 
constaran com a no presentats. 
6. Si els treballs no inclouen la bibliografia utilitzada, es cita incorrectament en 
el text o en el llistat bibliogràfic no seran corregits i constaran com a no 
presentats. 
7. Si en els treballs no es sap qui ha escrit què (respecte de la autoria: indica 
una mala pràctica en l’ús de la bibliografia) o es detecta alguna forma de plagi, 
constaran com a suspesos. 
8. Aquestes normes són d’aplicació tant als treballs parcials com als finals. 
 
5. Tutoria integrada 
Aquesta assignatura no té tutories integrades; té tutories individualitzades (PL) en les 
que es fa un seguiment del treball de la seqüència. 
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