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Prerequisits

- Aquesta assignatura no te prerequisits.

Objectius

El Grau de Criminologia planteja, en els seus objectius generals, que el graduat/da d'aquesta titulació serà
capaç d'utilitzar els mètodes i tècniques de recerca propis de l'anàlisi criminològica per a analitzar les dades i
experiències de conflicte i de criminalitat i de control existents en un determinat context social. En aquest
marc, l'assignatura ofereix els instruments fonamentals per comprendre els conceptes metodològics propis de
la investigació social i la dinàmica del procés de recerca i saber aplicar aquests conceptes al disseny d'una
recerca criminològica.

Competències

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.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Utilitzar els mètodes de recerca en ciències socials per diagnosticar els problemes de criminalitat.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar adequadament els mètodes de recerca per analitzar xifres relacionades amb la delinqüència.
Redactar un treball acadèmic.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre de manera argumentada els resultats obtinguts en una anàlisi situacional de criminalitat.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
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Continguts

La matèria del programa s'estructura en tres parts. La primera part és teòrica i introdueix conceptualment la
problemàtica de la investigació en ciències socials -i en criminologia en particular-, plantejant la complexitat
que suposa tot procés de recerca. La segona part aborda el disseny de la investigació, des de la construcció
teòrica fins al disseny d'anàlisi. A la tercera part s'introdueix una panoràmica de les principals tècniques
d'observació i el seu disseny.

PART I. INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL EN CRIMINOLOGIA

1. Introducció general

Coneixement comú i coneixement científic.
Què és ciència?
Ciència, societat i valors.
Tradicions d'investigació social.

2. Fonaments metodològics de la investigació en ciències socials

Etapes i fases del procés de recerca.
La recerca segons els seus objectius.
Descripció i explicació. Deducció, Inducció i altres estrategies expelicatives.
Mètodes quantitatius i qualitatius. Integració metodològica.
Criteris de validesa.
Aspectes ètics.

PART II. EL DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ SOCIAL

3. De la pregunta inicial al model d'anàlisi

Formulació de la pregunta inicial.
Exploració i estat de la qüestió. Cerca, tria i tractament de les fonts pertinents.
Construcció del marc de referència teòric.
Hipòtesis: Tipus i estructuració del model d'anàlisi.
Conceptualització i operativització.

4. El disseny d'anàlisi

Delimitació del camp d'anàlisi.
Dissenys qualitatius.
Dissenys quantitatius i nivells d'experimentalitat.
L'elecció de les tècniques i altres decisions de disseny.

PART III. TÈCNIQUES D'OBSERVACIÓ (panorama)

5. Enquestes per qüestionari

Característiques generals i aplicacions en criminologia.
Tipus d'enquestes.
Aspectes de disseny: qüestionari i treball de camp.

6. Entrevistes i grups de discussió

Característiques generals i aplicacions en criminologia.
Tipus d'entrevistes.
Aspectes de disseny: guió i treball de camp.

7. Altres tècniques d'observació
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Observació externa.
Observació participant i etnografia.
Investigació documental.
Experimentació social (laboratori, "lab-in-the-field" i simulació computacional).

Metodologia

El treball requerit a l'alumne/a per a l'aprenentatge des continguts tractats a l'assignatura i l'assoliment de les
competències plantejades es fonamentarà en les següents activitats:

Activitats a l'aula:

Sessions teòriques realitzades en , destinades a presentar els conceptes i continguts deplenari
l'assignatura.
Seminaris de pràctiques, alguns d'ells vinculats al projecte de recerca, i altres consistents en
exercicis a realitzar i presentar a la mateixa sessió.
L'aprenentatge derivat dels projectes de pràctiques s'aplica, en tot cas, al projecte de recerca que
l'alumnat ha de realitzar.

Activitats fora d'aula (en el qual es projecta l'aprenentatge realitzat a classe):

Realització de  que, juntament amb els materials disponibles al Campus Virtual delectures
l'assignatura, acompanyaran els continguts treballats a l'aula. Aquestes lectures serviran
(1) per al seguiment de l'activitat presencial,
(2) per a la preparació d'una prova individual que es realitzarà a l'aula, i
(3) per a la realització del projecte de recerca.
Realització d'un  orientat a aplicar els conceptes de l'assignatura a laprojecte de recerca en grup
investigació criminològica, i que serà supervisat tant en activitats específiques a l'aula, com també
mitjançant la correcció i revisió dels lliuraments.
Tutories personalitzades, individuals i de grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe teòrica 21 0,84 1, 3

Pràctiques 21 0,84 1, 3, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Lectures, anàlisi i síntesi de material. Preparació de la prova individual. 53 2,12 1, 3, 6

Treball en grup: projecte de recerca 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

1. Model d'avaluació

Aquesta assignatura implica una participació activa de l'alumne/a i contempla l'assistència regular a classe
com a forma d'integració entre les diferents activitats d'aprenentatge.

2. Condicions per ser avaluat, requisits per aprovar l'assignatura i recuperacions.
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1.  
2.  

3.  

4.  

Per a accedir al còmput de la nota final es requereix una assistència del 80% i tenir aprovades (>5)
totes les activitats d'avaluació.
La prova individual i el treball de grup pot ser recuperat una vegada en el marc de la convocatòria; en
aquests casos, la nota màxima de la part revisada no superarà el 7.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i realització de les pràctiques 10

%

0 0 1, 3, 5, 6, 7

Projecte de recerca, en grup i distribuït en dos lliuraments

parcials.

45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prova individual 45

%

3 0,12 1, 3, 6

Bibliografia

MATERIALS:

Lectures obligatòries que s'indicaran al Campus Virtual.
Material bàsic i complementari de seguiment de les classes disponible al Campus Virtual, on també es
referenciaran fonts bibliogràfiques per a ampliar els continguts del programa.
Manual de l'assignatura: QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. (2004). Manual de recerca en ciències

. Barcelona: Herder.socials
Addicionalment, caldrà realitzar lectures específicament relacionades amb el tema del projecte de
recerca.
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