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Prerequisits
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Objectius

Aquest mòdul té per objectiu familiaritzar l'estudiant amb les eines i els principis metodològics necessaris per
al plantejament, la realització i la presentació d'un treball de recerca en qualsevol àmbit del Tractament de la
Informació i Comunicació Multilingüe.

Competències

Tractament de la informació i comunicació multilingüe
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Avaluar lestat de desenvolupament del tractament de la informació i la comunicació multilingüe en
làmbit científic, econòmic i social a nivell local i internacional.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Seleccionar i aplicar una metodologia científica adequada a l'objecte d'estudi
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d´aprenentatge

A partir dels coneixements sobre làmbit destudi, ser capaços didentificar línies noves dinvestigació.
Argumentar en un format acadèmic les motivacions i justificació científica del seu objecte destudi i dels
instruments metodològics definits.
Avaluar els coneixements existents sobre el tema dinvestigació triat per contextualitzar i precisar els
objectius específics del treball de final de màster.
Conèixer els principis i codis ètics legals de la investigació, tant respecte a lautoria intel·lectual com als
procediments i precaucions aplicables a un determinat àmbit dinvestigació.
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procediments i precaucions aplicables a un determinat àmbit dinvestigació.
Conèixer les línies dinvestigació actuals de tractament de la informació i la comunicació multilingüe i
triar un tema dinvestigació.
Elaborar una síntesi crítica i contextualitzada de lobjecte destudi i planificar el projecte dinvestigació a
partir dels coneixements adquirits i duna bibliografia inicial.
Emprar les eines informàtiques actuals per a la gestió de referències bibliogràfiques
Identificar la metodologia més adequada per a la recerca plantejada
Plantejar una hipòtesi de treball a partir de la informació bibliogràfica consultada.
Seleccionar la bibliografia científica més rellevant i actualitzada relacionada amb lobjecte destudi.
Utilitzar de manera apropiada la terminologia científica en la presentació oral del seu tema
dinvestigació així com del protocol dinvestigació que es durà a terme.

Continguts

Aquest mòdul comportarà dues parts:

I. METODOLOGIA GENERAL:

1. El mètode experimental

2. Nocions de base d'estadística

3. Estadística descriptiva: representació gràfica, mesures de tendència central i de dispersió

4. Estadística inferencial: Chi quadrat, Test t, Anova, Correlació i regressió

II. METODOLOGIA ESPECÍFICA A L'AMBIT DEL TREBALL DE RECERCA INDIVIDUAL: tutories de
metodologia de la recerca amb el tutor del treball de recerca.

Metodologia

Aquest mòdul s'organitzarà en dues parts:

I. INICIACIO A LA METODOLOGIA DE LA RECERCA: Classes expositives i pràctiques d'aula

II. METODOLOGIA ESPECÍFICA DE L'AMBIT DE RECERCA ESCOLLIT: Tutories amb el tutor del treball de
recerca

A banda, l'estudiant haurà de dur a terme de manera autònoma lectures bibliogràfiques, la preparació de
treballs o informes, el disseny del seu projecte de recerca i la preparació de la presentació oral del seu
projecte.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives i pràctiques d'aula 37,5 1,5 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories 14,5 0,58 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes
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Lectures bibliogràfiques, preparació de treballs i elaboració del projecte de
treball de recerca

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul tindrà en compte:

- la participació activa a classe i/o a les tutories

- l'entrega de treballs o informes teòrico-pràctic sobre els coneixements adquirits en metodologia de la recerca

- la presentació oral davant d'un jurat del projecte de recerca

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Lliurament d'informes o treballs 15% 3 0,12 8, 9

Participació activa a classe / Tutories 15% 10 0,4 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

Presentació oral del projecte de recerca 70 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

Dodge, Y. (2006).  (2ème éd.). Paris: Springer.Premiers pas en statistique

Grosjean, F. & Dommergues, J.-Y. (2011). La statistique en clair. Paris: Ellipses.

Howell, D. (2012).  (8th ed.), Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.Statistical Methods for Psychology

Field A. & Hole, G. (2013).  (5th ed.). London: Sage.How to design and report experiments

Llisterri Boix, J. (1991) . Barcelona: Antropos.Introducción a la fonética: el método experimental

Witte, R.S. & Witte J.S. (2000).  (6th ed.). Fort Worth [etc.] : Harcourt College Publ.Statistics

Una bibliografia complementària específica dels diferents temes de recerca escollits pels estudiants es
distribuirà durant el curs.
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