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Perspectives Etnogràfiques en la Recerca Social

Codi: 42598
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial OT 0 1

Prerequisits

No té prerrequisits.

Objectius

No es programa el curs 2014-15.

Competències

Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Establir objectius operatius fonamentals, rellevants teòricament i socialment, que tinguin en compte la
complexitat de la realitat psicosocial
Orientar teòricament la definició dels objectius, el disseny i l'anàlisi en la comprensió dels fenòmens
psicosocials
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar i aplicar les tècniques necessàries per a la recollida, l'anàlisi i la presentació de material
empíric de caràcter qualitatiu

Resultats d'aprenentatge

Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Descriure les perspectives etnogràfiques i la seva importància per a l'estudi de fenòmens psicosocials
Necessitar i valorar els objectius operatius d'un pla d'investigació des d'un mètode etnogràfic
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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6.  Realitzar un pla d'investigació viable davant un fenomen psicosocial

Continguts

No es programa el curs 2014-15.

Metodologia

No es programa el curs 2014-15.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

No es programa el curs 2014-15 150 6

Avaluació

No es programa el curs 2014-15.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

No es programa el curs 2014-15 100 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

No es programa el curs 2014-15.
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