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Objectius 
 
 Es tracta d’una assignatura que es planteja com a continuació de 
la de Tècniques I del primer semestre. Igual que a Tècniques I, 
l’interès primordial de la matèria és el de dotar als alumnes del 
fonaments teòrics i dels instruments tècnics per dur a terme la 
vessant aplicada del que ha de ser al seu ofici. 
 L’objectiu fonamental és oferir a l’alumnat la informació i el 
desenvolupament de les habilitats per l’aplicació de tècniques 
qualitatives en la fase de la contrastació empírica de la recerca. El 
curs  es centrarà especialment en els mètodes i tècniques qualitatives 
de recull de les informacions: Tècniques d’observació directa, 
tècniques d’interlocució i tècniques de lectura de textos. 
 El fet de tractar de manera exclusiva,  a Tècniques II, les 
tècniques de recollida d’informació qualitativa és a efectes solament 
pedagògics. Cal mantenir la idea que no es pertinent entendre la 
investigació sociològica en termes de la dicotomia 
quantitatiu/qualitatiu. 
 
 
Temari general 
 
Tema 1. Introducció. Orientacions generals de les tècniques 
qualitatives 
 1. Perspectives històriques sobre la gènesi i desenvolupament de 
la investigació qualitativa. 
 2. Paradigmes i perspectives en la investigació qualitativa. 
 3. El debat qualitatiu/quantitatiu. Cap a la complementarietat 
de perspectives. 
 4. El disseny i les fases en la recerca qualitativa. 
 
Tema 2. Investigar amb tècniques qualitatives 

1. Els mètodes i tècniques de recull d’informació i d’anàlisi: 
visió panoràmica. 
 2. De la construcció de l’objecte d’estudi a la planificació del 
recull i l’anàlisi de les informacions.  

3. Objectius de la recerca, recursos disponibles i concreció de 
les estratègies de contrastació empírica.  

4. La selecció de les unitats d’observació: el camp d’anàlisi i 
la mostra.  
 
Tema 3. Tècniques de conversació, narració (I): L’entrevista 
 1. Clarificació conceptual i terminològica: Tipus d’entrevistes. 
 2. El procés de l’entrevista: Selecció d’informadors, 
apropament, la guia, les relacions, el recull de la informació... 
 3. Avantatges i desavantatges de les entrevistes. 
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Tema 4. Tècniques de conversació, narració (II): Els grups de 
discussió 
 1. Clarificació conceptual i terminològica. 
 2. Aspectes del disseny, camp i realització del grups. 
 3. Avantatges i desavantatges dels grups de discussió.  
 
 
Tema 5. Tècniques de conversació, narració (III): Mètodologia 
biogràfica 
 1. Clarificació conceptual i terminològica: Tipus de tècniques 
biogràfiques. 
 2. La pràctica i la valoració de la metodologia biogràfica. 
 3. Disseny, camp d’anàlisi i presentació dels materials 
biogràfics. 
 
Tema 6. Tècniques d’observació: l’observació directa 
 1. Clarificació conceptual i terminològica. 
 2. Aspectes del disseny, camp i realització de l’observació 
directa. 
 3. Avantatges i limitacions de l’observació 
 
Tema 7. La investigació documental: tècniques de lectura i 
documentació.   
 1. Definició de materials documentals. 

2. L’ús de material documental: avantatges e desavantatges. 
 
Tema 8. L’anàlisi de contingut i l’anàlisi temàtic qualitatiu 
 1. El marc epistemològic. 
 2. Els elements d’anàlisi i les estratègies d’investigació. 
 3. Els mètodes i les tècniques d’anàlisi de contingut. 
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Avaluació 
- Un treball en grup que serà objecte d’avaluació continuada i que 
suposarà un 40% de la nota final. Aquest treball estarà centrat en 
l’aplicació de tècniques qualitatives a un projecte de recerca. 
- Tallers a classe centrats en la preparació, aplicació i anàlisi 
d’algunes de les tècniques (30% de la nota final). 
- Un examen final escrit que suposarà el 30% restant de la nota.  
Per aprovar l’assignatura s’han de superar totes tres proves. 
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