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OBJECTIUS 
 
L'objectiu de l'assignatura és portar a terme una investigació de tipus empíric que utilitzi:  
 
• les tècniques de recollida i anàlisi de dades contemplades a l'assignatura Tècniques 

d'Investigació, 
• els conceptes i coneixements apresos a una de les assignatures substantives ja cursades 

anteriorment, i 
• les habilitats informàtiques ja exercitades a Pràctiques Instrumentals II i a Fonaments 

Matemàtics i Estadístics. 
 
A aquest efecte, els alumnes es repartiran –a principi de curs– en grups de tres i escolliran un 
tema per investigar. El tema per investigar haurà d'estar relacionat amb alguna assignatura 
substantiva ja cursada anteriorment: preferiblement Ciència Política, o Política Espanyola, o 
Relacions Internacionals; però també podria estar relacionat amb Sociologia, o Economia 
Política, o Estructura Social, o Demografia.  
 
 
ORGANITZACIÓ 
 
Les sessions es realitzaran a l'aula d'informàtica. L’objectiu serà aplicar les tècniques apreses a 
l'assignatura de Tècniques d'Investigació per tal de resoldre la recerca plantejada per cada grup. 
És imprescindible l’assistència a les sessions presencials de l’assignatura per part de tots els 
components del grup. També és imprescindible la utilització de les tutories per part dels grups 
per tal de garantir un seguiment acurat del treball realitzat.  
 
 
AVÍS 
 
Degut al caràcter eminentment tècnic d'aquesta assignatura, les anàlisis de dades s'hauran de 
realitzar a partir d'un bon coneixement de les tècniques exposades a l'assignatura adjacent de 
Tècniques d'Investigació I. Per tant, cal anar a les sessions havent estudiat el contingut 
corresponent de Tècniques d'Investigació I.  
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El programa estadístic a utilitzar serà l'SPSS per a Windows. Com que aquest programa ja ha 
estat abastament utilitzat en l'assignatura de Fonaments Estadístics i Matemàtics per a les 
Ciències Socials, no es dedicarà cap classe a aprendre el seu funcionament: cal que l'estudiant 
repassi pel seu compte el funcionament d'aquest programa. Els alumnes que creguin necessari 
més ajut, poden consultar qualsevol dels manuals recomanats en el programa de Tècniques 
d’Investigació I. 
 
 
TEMARI 
 

- Plantejament i disseny de la recerca.  
- Càlcul i  interpretació de mesures de centralitat i de dispersió. 
- Realització de representacions gràfiques univariants. 
- Realització de taules de contingència. 
- Realització de correlacions. 
- Realització de models de regressió lineal. 
- Redacció final de la investigació. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Quivy, Raymond i Luc Van Campenhoudt (2001), Manual de recerca en ciències socials. 
Barcelona: Herder. 
 
AVALUACIÓ 
 
L'avaluació es farà a partir dels informes parcials que cada grup haurà de lliurar al llarg del 
semestre, de la presentació oral dels resultats de la recerca i del treball final que caldrà lliurar al 
final del semestre.  
 

- Informes parcials: al llarg del semestre es lliuraran quatre informes amb els resultats 
parcials de la recerca que du a terme cada grup. Cada lliurament parcial tindrà un pes 
del 10% en la nota final.  

 
- Presentació oral: al final del semestre cada grup haurà de presentar oralment els 

principals resultats de la recerca. La presentació tindrà un pes del 10% en la nota final. 
 
- Treball final: al final del semestre caldrà lliurar el treball final de la investigació, que 

inclourà els principals resultats de la recerca realitzada. El treball final tindrà un pes del 
50% en la nota final.  

 
Per poder fer la mitjana de la nota final, cal tenir aprovades les dues parts de l’avaluació: els 
informes parcials + la presentació oral (50% de la nota final) i el treball final (50% de la nota 
final).  

 
Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria, en la segona convocatòria hauran de 
presentar un treball amb els principals resultats de la investigació realitzada (la totalitat de la nota 
d’aquesta segona convocatòria dependrà del treball lliurat).   
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