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METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS
L'objectiu d'aquesta assignatura s'orienta vers la clarificació de les exigències bàsiques de la
metodologia científica i les qüestions centrals que aquestes exigències plantegen a l'hora de ser
aplicades a l'anàlisi de la realitat social. L'assignatura tractarà d'introduir a l'alumnat en els
problemes pràctics fonamentals del que ha de ser el seu ofici, a través de la revisió de les estratègies
i procediments consolidats com a exemplars en la tradició de la metodologia científica en general, i
sociològica en particular. La seva finalitat explícita és que l'alumnat, a l'hora d'exercir aquest ofici,
tingui consciència de la complexitat que suposa tot procés d'investigació científica. El coneixement
de les distintes estratègies metodològiques pretén proporcionar-los-hi el rigor crític associat al
domini de les qüestions bàsiques, tècniques i instruments auxiliars de les distintes tradicions
vigents.

Línies bàsiques del Programa
1. El coneixement, l'activitat científica i el mètode científic.
El coneixement comú i el coneixement científic. Ciència formal i ciència empírica. El mètode
científic: definició i propietats. Qüestions: Certesa, versemblança, objectivitat.
2. La ciència com a institució social.
Comunitat científica i coneixement acceptat. Les distintes tradicions científiques. La ciència com a
procés. Qüestions: El perill social de l'aplicació del coneixement.
3. Mètodes bàsics del coneixement científic.
La lògica de la contrastació. Ciència i explicació científica. Tipus d'explicació. Qüestions:
Inductivisme, Deductivisme, Falsacionisme.
4. La metodologia científica i les Ciències Socials.
Les falses disputes del mètode. Els grans paradigmes de les ciències socials. Valors i ciències
socials. La fascinació tecnològica. Qüestions: Monisme, dualisme, pluralisme metodològic?
5. Procediments exemplars d'investigació sociològica.
Perspectives: l'empírico-analítica, l'hermeneútica i la dialèctico-crítica. Criteris de distinció.
6. Estratègies de descripció / explicació / comprensió
Hipòtesis estadístiques i hipòtesis causals. Exemples d'explicacions nómiques, funcionals i
intencionals en ciències socials. La explicació per mecanismes.
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Avaluacio general de l’assignatura (*)
Es contemplen tres tipus d'exercicis avaluadors, de caràcter estrictament obligatori:
1. Una recensió escrita sobre textos (articles, capítols o llibres senyalat), i altres exercicis com a
control de lectura comprensiva.
2. Assistència i participació activa a determinades sessions a classe (debats, treball col·laboratiu,...),
per avaluar la elaboració pròpia i la capacitat d'integració de coneixements.
3. Una prova objectiva final, o diverses proves parcials al semestre, per tal d'avaluar la adquisició de
bagatge terminològic i conceptual.

El pes de cadascun d'aquests procediments dins de la nota final és:
- 50% per al conjunt dels punts 1 i 2, i
- 50% pel punt 3.

