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La recerca científica en criminologia

Codi: 100454
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Titulació Tipus Curs Semestre

2500257 Criminologia FB 1 2

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua del curs podrà modificar-se (del català al castellà) en el cas de que el curs sigui atès per estudiants
internacionals.

Prerequisits

- Aquesta assignatura no te prerequisits.

Objectius

         Com a objectius generals, el Grau de Criminologia planteja que un graduat d'aquest grau ha de ser capaç
            d'utilitzar els mètodes d'investigació i les tècniques d'anàlisi criminològic per analitzar dades i experiències -de

         conflictes, delinqüència i control-en un determinat context social. El curs ofereix els fonaments i els principals
        conceptes metodològics de la investigació social i la dinàmica del procés d'investigació, centrant-se en

      l'aplicació d'aquests conceptes al disseny d'un projecte d'investigació 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.
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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.

Continguts

 Els continguts del curs s'estructuren en tres parts. La primera part presenta conceptualment la problemàtica de
la recerca en les ciències socials (i, específicarmente, en Criminologia), mostrant la complexitat que suposa

 qualsevol procés d'investigació científica. La segona part aborda el disseny de la investigació, des de la
 construcció teòrica fins al disseny de l'anàlisi. A la tercera part es mostra una panoràmica de les principals

tècniques observacionals, el seu disseny i aplicació.

PART I. INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL EN CRIMINOLOGIA

1. Introducció general
Coneixement comú Vs coneixement científic.
Què és ciència?
Ciència, societat i valors.
Tradicions i paradigmes d'investigació social.

2. Fonaments metodològics de la recerca en ciències socials
Etapes i fases del procés d'investigació.
La recerca segons els seus objectius.
Descripció i explicació: Deducció, Inducció i altres estratègies explicatives.

 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 dela pregunta inicial.

 Exploració i estat de la qüestió. Recerca, selecció i tractament de les fonts pertinents.
Construcció del marc de referència teòric.
Hipòtesi: Tipus i estructuració del model d'anàlisi.
Conceptualització i operativització.

4. El disseny de l'anàlisi
Delimitació del camp d'anàlisi.
Dissenys qualitatius i dissenys quantitatius.
L'elecció de les tècniques i altres decisions de disseny.

 PART III. TÈCNIQUES DE OBSERVACIONALS (panorama)

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

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

7. Altres tècniques d'observació

Observació externa.
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Observació externa.
Observació participant i etnografia.
Recerca documental.
Experimentació social (laboratori, "lab-in-the-field" i simulació computacional).

Metodologia

El treball requerit a l'alumne/a per a l'aprenentatge dels 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, vinculats al projecte de recerca de cada grup de treball, i consistents en
exercicis a realitzar i presentar a la mateixa sessió. L'aprenentatge derivat dels seminaris de pràctiques
s'aplica, en tot cas, al projecte de recerca que l'alumnat ha de realitzar.
Presentació oral pública relacionada amb el treballl de recerca en grup.

Activitats fora d'aula:

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 a la preparació d'una prova individual de coneixements que es realitzarà al final del curs, i
(2) per a la realització del projecte de recerca en grup.
Realització d'un  orientat a aplicar els conceptes de l'assignatura a unaprojecte de recerca en grup
investigació criminològica, i que serà supervisat tant en activitats específiques a l'aula (seminaris), com
també mitjançant la correcció i revisió dels lliuraments parcials (tutories).
Tutories personalitzades, individuals i de grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe teòrica 21 0,84 1, 3

Pràctiques (Seminari) 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
 com a forma d'integració entre les diferents activitats d'aprenentatge.classe

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

La nota final estarà expresada en un rang entre 0 i 10 punts, amb 5 com a límit mínim per a considerar
superat el curs.
Per a  es requereix acomplir necessariament dues condicions:accedir al còmput de la nota final
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Per a  es requereix acomplir necessariament dues condicions:accedir al còmput de la nota final
a) una assistència controlada (o justificada) del 80%, i
b) tenir una qualificació superior a quatre (>4) en totes les activitats d'avaluació.
La nota final de l'assignatura es computarà com a  de la qualificació de les 4la mitjana ponderada
activitats d'avaluació, segons el pes corresponent de cadascuna.
Es pot presentar a re-avaluació dins de la mateixa convocatòria qui no superi (5) la prova individual o el
treball de grup. En aquests casos, la nota màxima de la part revisada no superarà el 7.

3. Política davant el plagi.

En cas que durant un examen es detecti la presència d'alumnat copiant quedaran automàticament
suspesos sense possibilitat d'accés a la recuperació.
En cas de plagi en la redacció de treballs, es valorarà cada cas i, en cas extrem es considerarà la opció
de suspens directe sense opció a recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i realització de les pràctiques 10
%

0 0 1, 3, 5, 6, 7

Exposició pública treball de grup 5% 3 0,12 5, 7

Projecte de recerca, en grup i distribuït en dos lliuraments
parcials.

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Prova individual de coneixements 45
%

0 0 1, 3, 6

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA (objecte d'avaluació):

CORBETTA, Pierregiorgio. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid:
McGraw-Hill. Capítols 1 i 2 (Primera parte: LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL)
QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. (2004). . Barcelona:Manual de recerca en ciències socials
Herder. Capítols 1 a 5.
Material de presentació a les classes teóriques (disponible al Campus Virtual de l'assignatura).

BIBLIOGRAFIA ADDICIONAL (no ès objecte d'avaluació):

Lectures relacionades amb el tema específic del projecte de recerca de cada grup de treball.
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