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Prerequisits

Es precisen els coneixements i les habilitats bàsics en relació a la metodologia de las ciències socials, el
disseny de la investigació social i els mètodes i tècniques de producció i anàlisi de dades qualitatives i
quantitatives.

Objectius

L'objectiu del mòdul és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i
tècniques avançades en el disseny, producció i anàlisi de les dades per a la investigació social.

Aquest objectiu general es complementa amb tres d'específics:

Orientar el procés de realització d'un treball d'investigació tot establint els criteris i les tasques
necessàries del seu disseny metodològic i de l'aplicació pertinent dels mètodes i tècniques
d'investigació per tal d'adequar-los als models teòrics i assolir el rigor de la recerca científica.

Adquirir les habilitats d'utilització del programari corresponent a les tècniques de producció i anàlisi de
dades tractades.

Proporcionar la informació i l'aprenentatge dels mètodes i tècniques d'investigació amb caràcter aplicat,
amb especial referència a les línies de recerca dels professors del mòdul i dels equips de recerca del
Departament.

Competències

Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre els àmbits de treball, gènere i polítiques socials fent
servir tècniques de recerca qualitativa i quantitativa avançades.
Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
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Els continguts del mòdul s'estructuren a partir de 5 blocs temàtics:
1. Introducció tant als mètodes i tècniques d'investigació social segons diferents metodologies i models d'anàlisi com a
la possibilitat d'elaborar dissenys de mètodes mixtos.

Amb aquest primer contingut de caràcter d'introductori es tracta d'explicitar els fonaments metodològics del procés
d'investigació en les ciències socials. Es tracta de definir i compartir uns conceptes i referents metodològics bàsics del
que significa la investigació social i com es tradueix formalment en la construcció d'un objecte d'investigació i un
disseny d'anàlisi que aboca en un treball empíric de recerca aplicat.

A partir d'una reflexió inicial sobre la pràctica de la investigació es concretarà la lògica del procés d'investigació en
termes d'etapes i tasques específiques sobre la base de diverses dinàmiques, objectius i plantejaments de recerca.
S'insistirà en el caràcter pluriparadigmàtic de les ciències socials, i en la conseqüent configuració de diferents
perspectives metodològiques (quantitativa o distributiva, qualitativa o d'estructures de sentit, i d'intervenció o
dialèctica), amb els seus respectius dissenys però també combinant-los en la construcció de dissenys d'investigació
mixtos.
2. Les tècniques avançades d'anàlisi de dades estadístiques.

En aquest bloc l'objectiu principal és oferir una panoràmica aplicada de diferents tècniques d'anàlisi de dades
estadístiques d'anàlisi multivariable destinades a la construcció de tipologies en el tractament principalment de
variables qualitatives o categòriques. Es tracta d'una iniciació a les tècniques d'anàlisi de dades més avançades, i
també d'actualització de coneixements anteriors en relació a l'ús dels instruments estadístics per a l'anàlisi de dades.

Entre la varietat i extensió dels procediments estadístics avançats per al tractament de la informació sociològica, d'una
banda, s'opta per considerar tècniques d'anàlisi que tractin variables qualitatives o categòriques, el nivell de mesura
més habitual amb el que ens trobem. D'altra banda, aquestes tècniques s'emmarquen a més en el context d'un model
d'anàlisi destinat de manera genèrica a la construcció d'una tipologia seguint els plantejaments metodològics de
construcció de l'anomenada tipologia estructural i articulada. Aquestes tècniques seran principalment: l'anàlisi factorial
de correspondències i l'anàlisi de classificació, amb referències puntuals a l'anàlisi clàssica de taules de contingència.

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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 i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Examinar críticament una recerca des del punt de vista metodològic, identificant els diferents dissenys,
mètodes i tècniques i valorant-ne la conveniència i les mancances
Fonamentar un problema i les hipòtesis d'investigació i proposar un disseny pertinent.
Interpretar, aplicar i identificar les repercussions dels diferents paradigmes metodològics i els seus
mètodes específics de recerca social, per al model i el disseny d'investigació i, en particular, per a
l'elaboració d'un disseny mixt.
Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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 els programes informàtics que permeten analitzar els resultats que corresponen a cada un dels
mètodes i les tècniques implementats
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts
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El curs donarà la fonamentació de la selecció de tècniques tractades, amb una orientació molt aplicada i amb l'objectiu
de que l'alumnat adquireixi els elements suficients per a que pugui prolongar personalment el coneixement d'aquestes
tècniques en la seva recerca.

El curs comporta dos elements que són necessaris pel seu seguiment i pel seu aprofitament. El primer és el
coneixement i la utilització dels imprescindibles instruments matemàtics i estadístics per a l'anàlisi; la informació
corresponent es donarà al llarg curs amb l'equilibri necessari entre la formalització d'aquests procediments i la
comprensió i interpretació de la informació que generen per als objectius d'un estudi. El segon és la utilització del
programari estadístic SPSS i SPAD que permetrà il·lustrar i aplicar els coneixements relatius als diferents
procediments d'anàlisi.

3. Els procediments avançats d'anàlisi i interpretació de textos en el marc de les diverses opcions de l'anàlisi del
discurs.

Es pretén, en primer lloc, oferir una panoràmica de la diversitat de tècniques d'anàlisi de dades textuals, fent especial
incidència en les que tenen un caràcter purament qualitatiu. L'objectiu és que l'alumnat pugui reconèixer i reflexionar
críticament sobre els fonaments teòrics i epistemològics d'aquestes tècniques i a més adquireixi els instruments tècnics
necessaris per dur a terme una anàlisi rigurosa basada en materials qualitatius. També serà un objectiu del curs que
l'alumnat sigui capaç d'associar les tècniques tractades als grans corrents teòrics i metodològics de les ciències
socials.

D'altra banda, aquest contingut es concentrarà en dos tipus de procediments que tenen certs punts en comú, però
també importants diferències: l'Anàlisi de Continguts i la Grounded Theory. Es donaran les orientacions necessàries
per tal que aquestes orientacions analítiques puguin ser aplicades mitjançant el programa d'anàlisi qualitativa ATLAS.ti.
Com a resultat del curs, l'alumnat hauria de disposar dels coneixements tècnics necessaris per poder desenvolupar
una anàlisi de dades textuals(però també visuals o sonores) amb l'ajuda de programari específic i, a més, situar
metodològicament i epistemològicament la seva aproximació.

4. La teoria i anàlisi de les xarxes socials tant en els aspectes conceptuals, metodològics com aplicats.

L'anàlisi de xarxes socials és, per definició, una aproximació interdisciplinària i un punt de partida privilegiat per renovar
la nostra visió del social. En aquest bloc temàtic es presentaran les bases teòriques i metodològiques de l'anàlisi de
xarxes socials, els procediments per recollir, analitzar i interpretar matrius de dades reticulars amb el programari
(UCINET), i les diferents aplicacions actuals de l'anàlisi de xarxes socials.

Amb aquest contingut s'espera els estudiants puguin identificar les ocasions en què sigui factible i adequada la
introducció de l'anàlisi de xarxes socials en el disseny d'una investigació i, a més, puguin recollir, analitzar i combinar
aquestes dades amb altres tipus d'informacions per a formular i/o contrastar hipòtesis d'interès.

5. Introducció a la simulació social

La simulació per ordinador és una eina molt útil per a la recerca en el camp de les ciències socials, especialment si
permet que persones reals interactuïn amb un entorn virtual per estudiar les seves reaccions. Amb aquest contingut es
presentaran els trets més significatius de l'estudi de fenòmens socials mitjançant ordinadors i els models informàtics de
simulació social ("societats virtuals").

Temari

BLOC 1. Mètodes i tècniques d'investigació social [MIT]

1. El procés d'investigació

1.1. La lògica del procés d'investigació en ciències socials

1.2. Etapes del procés d'investigació

1.3. Perspectives metodològiques

1.4. Mètodes mixtos

2. El disseny en la investigació quantitativa
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1.  

1.  

2.1. Trets del disseny d'una investigació quantitativa

2.2. Dissenys d'investigació

2.3. L'operativització de conceptes i la mesura

2.4. La dada i la matriu de dades

2.5. Tractament i anàlisi de dades

2.6. Introducció a l'SPSS

3. El disseny en la investigació qualitativa

3.1. Les decisions del disseny i estratègies de disseny

3.2. Tècniques d'investigació qualitatives: l'entrevista qualitativa

BLOC 2. Anàlisi de dades estadístiques [ADE]

1. Introducció: l'anàlisi de dades estadístiques

1.1. Presentació del bloc: continguts, dinàmica i avaluació

1.2. Classificació de les tècniques d'anàlisi de dades estadístiques

1.3. Metodologia de construcció tipològica

2. L'anàlisi factorial de correspondències (ACO)

2.1. Característiques generals de l'anàlisi factorial

2.2. L'anàlisi de correspondències simples (ACS)

2.3. L'anàlisi de correspondències múltiples (ACM)

2.4. L'anàlisi de correspondències múltiples condicional (ACMC)

2.5. Exemples d'aplicació amb els programaris SPAD i SPSS

3. L'anàlisi de classificació (ACL)

3.1. Característiques i procés general de l'ACL

3.2. Selecció de les variables

3.3. Elecció de la mesura de proximitat. Matriu de distàncies

3.4. Mètodes de classificació

3.5. Determinació del nombre de grups

3.6. Descripció de la tipologia. Representació gràfica

3.7. Exemples d'aplicació amb els programaris SPAD i SPSS

BLOC 3. Anàlisi de dades textuals [ADT]

Introducció a les tècniques d'anàlisi qualitatives

1.1. Els materials per a l'anàlisi

1.2. Orígens i plantejaments actuals en les tècniques d'anàlisi textual
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1.  

1.  

1.  

1.  
2.  

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

1.  

1.  

L'anàlisi de continguts

2.1. Anàlisi de continguts i anàlisi lexicomètrica en la investigació social

2.2. Procediments i estructurade l'anàlisi de continguts

2.3. L'anàlisi de continguts amb el programa ATLAS.ti

La grounded theory

3.1. La grounded theory i les seves fonamentacions teòriques i metodològiques

3.2. Revisions posteriors de la grounded theory

3.3. El programa ATLAS.ti i la grounded theory

BLOC 4. Anàlisi de xarxes socials [AXS]

Introducció.

1.1. Extensió. Aplicació. Origen. Concepció social subjacent.

1.2. Principis bàsics de l'anàlisi de xarxes socials.

1.3. Definicions bàsiques.

Recogida de la Informació. Mostres i dades.
Mesures

3.1. De centralitat.

3.2. De cohesió

3.3. De posició i estructura.

Plantejament i desenvolupament d'una investigació
Xarxes sociomètriques, xarxes personals i xarxes associatives
Anàlisi reticular del discurs. Xarxes semàntiques

BLOC 5. Simulació Social Computacional [SSC]

La modelització a les CC.SS.: Definició, Tipus i Ús.
Models computacionals socials basats en Agents (ABM)

2.1. Mètodes de simulació social

2.2. Sistemes socials: Model Micro-Macro i (inter)acció amb efectes emergents

2.3. Intel·ligència Artificial i Eines de modelització ABM

Netlogo v5

3.1. Instal·lació i primers passos. Exemples.

3.2. Recursos d'auto-aprenentatge

Disseny de societats virtuals amb Netlogo

4.1. Estructura i Interfície d'Usuari (GUI)

4.2. Elements bàsics: agents, atributs, procediments

4.3. Ordres bàsiques: ASK

4.4. Grups d'agents: Agentsets Vs. Breeds
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L'avaluació final del mòdul serà el resultat del conjunt de les avaluacions parcials de cada bloc. La nota final serà la
mitjana de les notes de cada bloc. S'estableix com a requisit aprovar amb un 5 cadascun dels blocs per tal d'aprovar el
conjunt del mòdul.

Es considerarà com a "no presentat" la no realització de cap activitat d'avaluació del mòdul.

1.  

1.  
2.  

El mòdul compaginarà la docència magistral, en què es presentaran els continguts teòrics i els exemples de cada
contingut del mòdul i en què es fomentarà una dinàmica que faciliti l'aprenentatge actiu i participatiu, amb diverses
activitats formatives de d'ensenyament i aprenentatge de la matèria:

Seminaris d'anàlisi de lectures i estudi de casos amb la seva presentació i debat.

Tutories de seguiment individuals i en grup.
Realització d'exercicis a l'aula i pràctiques a l'aula d'informàtica per conèixer, aplicar i interpretar la informació
de cada tècnica d'anàlisi i la seva obtenció amb el programari.

4.5. Blocs d'ordres: Condicionals i bucles

4.6. Resultats: Plots, Output, Files.

4.7. Elements avançats: vincles entre agents (links) i representacions mentals (list / vectors / arrays)

4.8. Disseny d'experiments virtuals: Analitzador de Comportament.

4.9. Disseny d'experiments amb agents humans: Participació dins de societats virtuals

Metodologia

L'assignatura comptarà amb el suport del Campus Virtual on es disposaran dels diversos materials de cada contingut del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Pràctiques a l'aula 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories grupals i individuals de fonaments de la recerca social i de seguiment i
correcció dels exercicis i treballs del mòdul

22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Tipus: Autònomes

Lectura de textos 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Preparació individual de les activitats a l'aula i dels treball d'avaluació 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Avaluació
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Totes les avaluacions podran ser revisades una vegada publicats els seus resultats i, en cas de no assolir el mínim de
5 requerit en algun bloc, es podran recuperar a partir d'una tutorització prèvia amb el docent del bloc que no ha estat
superat.

Serà un requisit de l'avaluació de cadascun dels blocs l'assistència al 70% de les sessions de cada bloc.

L'avaluació del bloc consisteix en l'assistència i seguiment de les sessions a l'aula

L'avaluació específica de cada bloc és la següent:

BLOC 1. Introducció als mètodes i tècniques d'investigació social [MIT]

L'avaluació d'aquest primer bloc consisteix en la realització d'exercicis relatius als continguts del bloc.

BLOC 2. Anàlisi de dades estadístiques [ADE]

L'avaluació del bloc requerirà la realització d'un exercici o treball pràctic d'anàlisi de dades destinat a la construcció d'una
tipologia amb les tècniques vistes al bloc: anàlisi de correspondències i anàlisi de classificació. Es presentarà redactat en forma
d'article d'investigació on s'inclourà: una descripció de l'origen i característiques de les dades que utilitzareu a l'exercici i
l'objectiu de l'anàlisi; la formulació de les hipòtesis de relació entre les variables, d'un model sociològic de relació entre les
variables que desprès s'ha de contrastar amb l'anàlisi de les dades; els comentaris de l'anàlisi realitzada i les conclusions que
s'obtenen; la bibliografia i un annex de resultats. El treball tindrà una extensió màxima de 8 pàgines (unes 3000 paraules) de
redacció, inclosos els gràfics i taules elaborats, a banda de la bibliografia i l'annex.

BLOC 3. Anàlisi de dades textuals [ADT]

Els alumnes poden optar entre diferents formes d'avaluació. Per una banda es imprescindible la participació activa i la capacitat
crítica demostrada en les discussions de les lectures obligatòries realitzades a classe. D'aquesta participació s'extrauràun primer
element de valoració del treball de l'alumnat. Per altra banda aquesta nota es podrà complementar amb un treball individual de
caràcter pràctic en que l'alumne/a haurà d'aplicar el programa informàtic ATLAS.ti. Aquesta aplicació podrà ser al material
empíric utilitzat en la memòria de recerca o en una altra assignatura del màster, o a un text escollit expressament (amb
l'assessorament del docent) per a la pròpia assignatura. En tercer lloc serà possible afegir la realització d'un assaig consistent
en unareflexió metodològica sobre les tècniques d'anàlisi explicades i/o la seva aplicació mitjançant programes informàtics
d'anàlisi qualitativa. El treballs tindran una extensió màxima de 8 pàgines (unes 3000 paraules) de redacció.

BLOC 4. Anàlisi de xarxes socials [AXS]

L'avaluació es realitzarà en primer lloc a partir de l'elaboració d'un treball de recerca (el treball tindrà una extensió màxima de 8
pàgines, unes 3000 paraules, de redacció). En segon lloc, es valorarà també la presència a les classes i la participació en les
sessions. S'estimularà l'alumat per a que el treball de recerca es realitzi de manera interactiva i en grups de treball, amb un
màxim 3 alumnes, per tal d'afavorir l'aprenentatge, la comparació de casos d'estudi i l'estímul compartit si bé en un procés de
tutorització. D'altra banda es procurarà que la temàtica escollida per a aquest treball tingui a veure totalment o parcialment amb
la investigació del treball de fi de màster. Alhora s'ha de reservar, a partir de la sessió 4, un moment per preparar el treball de
recerca. La sessió 7 es dedicarà a l'exposició del treball almenys en el seu projecte.

BLOC 5. Simulació Social Computacional [SSC]

L'avaluació del bloc consisteix en l'assistència i seguiment de les sessions a l'aula.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercicis pràctics i seguiment de les classes de cada bloc 100 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia
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BLOC 1. Introducció als mètodes i tècniques d'investigació social [MIT]

Alasuutari, P.; Bickman, L.; Brannen, J. (eds.) (2008). .The Sage Handbook of Social Research Methods
Thousand Oaks, CA: Sage.

Bachman, R.; Schutt, K. (2001). . Pine ForgeThe Practice of Research in Criminology and Criminal Justice
Press.

Brunet, I.; Pastor, I.; Belzunegui, A. (2002). Tècniques d'investigació social. Fonaments epistemològics i
. Barcelona: Pòrtic.metodològics

Cea d'Ancona, M. A. (1996). . Madrid:Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social
Síntesis.

Corbetta, P. (2007).  2ª ed. Madrid: McGraw Hill.Metodología y técnicas de investigación social,

Creswell, J. W. (2003). 
 Thousand Oaks, CA: Sage.Research design: Qualitative, quantitative, and mixed approaches.

Domínguez, M.; Simó, M. (2003). . Edicions de la Universitat deTècniques d'Investigació Social Quantitatives
Barcelona. Col·lecció Metodologia, 13.

García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (2000). . 3a edició rev. Madrid:El análisis de la realidad social
Alianza. Alianza Universidad Textos.

López-Roldán, P. (2012).  Recurs electrònic disponible a Anàlisi de dades amb SPSS.
 [25/9/2012]http://pagines.uab.cat/plopez/content/spss

Quivy, R.; Van Campenhoudt, L. (1997). . Barcelona: Herder.Manual de recerca en ciències socials

Sautu, R. et altri (2005).Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y
 Buenos Aires. CLACSO.Disponible en enelección de la metodología. :

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.html

Valles, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica
. Madrid: Síntesis.profesional

Verd, J. M.; López-Roldán, P. (2008): La eficiencia teórica y metodológica de los diseños multimétodo. 
, 16: 13-42.Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales

BLOC 2. Anàlisi de dades estadístiques [ADE]

Ato García, M.; López García, J.J. (1996). . Madrid: Síntesis.Análisis estadístico para datos categóricos

Bailey, K. D. (1994). . ThousandTypologies and Taxonomies. An Introduction to Classification Techniques
Oaks (California): Sage.

Cea d'Ancona, M. A. (2002). . Madrid:Anàlisis multivariable. Teoría y pràctica en la investigación social
Sintesis.
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