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Prerequisits
Haver cursat l'assignatura "La recerca científica en criminologia".

Objectius
- Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa.
- Saber aplicar aquests fonaments al disseny i anàlisi d'una recerca criminològica.
- Conèixer i aplicar les principals tècniques qualitatives de recollida de dades.
- Conèixer i aplicar la tècnica de l'anàlisi de contingut.
- Conèixer i saber utilitzar el programa Atlas-TI de tractament de dades qualitatives.

Competències
Aplicar les tècniques quantitatives i qualitatives d'obtenció i anàlisi de dades en l'àmbit criminològic.
Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius
plantejats.
Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat i no especialitzat, l'anàlisi feta sobre
un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Treballar de manera autònoma.
Utilitzar els mètodes de recerca en ciències socials per diagnosticar els problemes de criminalitat.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aplicar tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en recerques d'àmbit criminològic.
Diagnosticar un procés delinqüencial a través del mètode científic.
Dissenyar projectes de recerca criminològica les hipòtesis dels quals estiguin ben redactades.
Escollir la metodologia de recerca més adequada en treballs criminològics.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre de manera argumentada els resultats d'una recerca criminològica.
Treballar de manera autònoma.
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Continguts
TEMARI:
1. Fonaments de la metodologia qualitativa.
1.1. Qüestions epistemològiques en Ciències Socials.
1.2. Gènesi i evolució de la perspectiva hermenèutica.
1.3. Trets bàsics i tipologia dels mètodes qualitatius.
2. Disseny d'una recerca qualitativa.
2.1. Fonamentació del model d'anàlisi.
2.2. Delimitació del camp d'anàlisi, mostreig i captació.
2.3. Saturació socioestructural i saturació informativa.
3. Tècniques aplicades a la interacció de grups.
3.1. L'aproximació sociomètrica.
3.2. L'observació participant.
3.3. L'observació no participant.
4. Tècniques narratives: entrevista i grup de discussió.
4.1. Tipologia d'entrevistes.
4.2. Els grups de discussió.
5. Tècnica dels relats biogràfics.
5.1. Tipologia de relats.
5.2. Les històries de vida.
6. L'anàlisi de contingut.
6.1. Fonaments bàsics.
6.2. Codificació i unitats d'anàlisi.
6.3. Eixos d'interpretació de les dades.
6.4. El tractament de dades qualitatives per Atlas-TI

Metodologia
El treball requerit a l'alumne/a per a l'adequat aprenentatge dels continguts tractats a l'assignatura i
l'assoliment de les competències plantejades es fonamentarà en les següents activitats, realitzades amb
acompanyament del professorat:
- Sessions de classe magistral, expositives dels principals conceptes i continguts de l'assignatura.
- Seminaris de pràctiques, on es complementaran i s'aprofundiran els continguts de la classe magistral, alhora
que es farà una aplicació pràctica dels mateixos. Podran ser de dos tipus:
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> Exercicis teòrico-pràctics a l'aula: aplicació de les tècniques qualitatives ja explicades, però dirigida pel
professor, i on s'establiran connexions de la pràctica amb la teoria.
> Exercicis pràctics avaluables: exercicis d'aplicació dels continguts ja explicats, a realitzar a l'aula, i amb una
pràctica escrita resultant que serà avaluada.
- Sessions de pràctiques instrumentals, mitjançant la utilització d'eines informàtiques.
- Activitats complementàries de treball dins i fora de l'aula, que inclouen:
a) Realització de lectures bàsiques de textos que tractin els continguts treballats a les classes.
b) Realització d'exercicis pràctics sobre els continguts de l'assignatura.
c) Realització d'un treball de grup orientat a aplicar els continguts de l'assignatura, i que serà
degudament supervisat pel professorat.
És obligatòria l'assistència a un mínim del 80% de les classes, tant teòriques com de seminari.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classe teòrica

22,5

0,9

1, 2

Lectures, anàlisi i síntesi del material. Preparació d'exercicis i examen.

70

2,8

1, 2, 3, 4, 8

Pràctiques

22,5

0,9

1, 2, 3, 4

32

1,28

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

3

0,12

1, 2, 8

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Treball en grup i exercicis pràctics
Tipus: Autònomes
Examen individual

Avaluació
L'avaluació es desglossa en tres parts:
- Examen individual: 40%
- Treball de grup: 40%
- Exercicis i assistència a les pràctiques: 20%
L'assignatura s'aprova amb un 5 sobre 10 o més puntuació de nota global. Per tal de poder fer promig, però,
caldrà treure almenys un 4 sobre 10 tant en la nota del treball de grup com en la nota de l'examen individual.
Les parts no superades, quan corresponguin al treball de grup o a l'examen individual podran ser recuperades
una vegada en el marc de la convocatòria. En aquests casos, la nota màxima de la part revisada no superarà
el 7 sobre 10.
És obligatòria l'assistència a les classes, tant teòriques com de seminari. En cas d'haver absències no
justificades, l'alumne/a no serà avaluat. A tal efecte, s'establirà un sistema de control de l'assistència a classe.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen individual

40%

0

0

1, 2, 6, 8

Exercicis pràctics

20%

0

0

1, 2, 6, 8

Treball de grup

40%

0

0

1, 3, 4, 5, 6, 8
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