2018/2019
Perspectives Discursives en la Recerca Social
Codi: 42597
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

4313402 Recerca i Intervenció Psicosocial

OT

0

1

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Joan Pujol Tarrés

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Joan.Pujol@uab.cat

Equip docent
Juan Manuel Muñoz Justicia
Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Luz María Martínez Martínez
Jesus Rojas Arredondo

Prerequisits
No hi ha prerequisits.

Objectius
Identificar les principals tècniques que fonamenten el llenguatge i el discurs com a forma d'accés a la
realitat social.
Justificar metodològicament l'elecció d'una determinada tècnica d'investigació.
Conèixer i aplicar els criteris de rigor metodològic en la investigació qualitativa.
Familiaritzar-se amb la pràctica de la investigació qualitativa.
Reconèixer les possibilitats i límits de les diferents tècniques d'investigació.

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
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Resultats d'aprenentatge
1. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
2. Descriure les perspectives discursives i narratives i la importància que tenen per a l'estudi d'un
problema de recerca concret
3. Elaborar un pla de recerca viable a partir d'una pregunta d'investigació i dels objectius establerts
4. Precisar i valorar els objectius operatius d'un pla de recerca des de l'òptica discursiva, d'acord amb una
pregunta dinvestigació
5. 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.
6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit

Continguts
Criteris per a l'avaluació dels mètodes qualitatius
Ànàlisi temàtic
Obtenció de dades qualitatives mitjançant entrevistes
Recollint Històries de Vida
Organització Narrativa del Discurs
Derives en la Investitgación Social
Escriptura Etnogràfica
Credibilitat en la Investigació Qualitativa

Metodologia

Metodologia docent
Activitats Dirigides:
Presentació de continguts
Presentació i anàlisi de lectures teòriques
Discussions en grup
Presentació d'exercicis d'investigació
Elaboració de continguts en funció d'interessos propis de recerca
Activitats Supervisades:
Tutories d'orientació en la definició del fenomen a estudiar i el treball empíric a
realitzar
Activitats al campus virtual de:
Recerca de material bibliogràfic addicional
Exemplificació dels temes en diferents tipus d'investigació
Discussió i articulació de diferents perspectives metodològiques
Activitats d'aprenentatge autònom
Recollida i sistematització de material bibliogràfic
Anàlisi i reflexió de les lectures
Integració teòrica i metodològica
Desenvolupament d'una proposta d'investigació

Activitats formatives
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes Magistrals i Discussions Grupals

30

1,2

1, 2, 5, 6

Exposicions Orals

20

0,8

1, 2, 5, 6

12

0,48

1, 2, 5, 6

80

3,2

3, 4, 6

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Discussions Virtuals
Tipus: Autònomes
El·laborar un Projecte d'Investigació

Avaluació
Evidències d'Aprenentatge
EV1. Projecte d'investigació. Presentació d'un projecte d'investigació on es valora la justificació
metodológica i implementació técnica de metodologies discursives.
EV2. Presentació Oral. Presentació en grup de l'aplicació d'una tècnica discursiva valorant els punts
forts i febles de la tècnica utilitzada.
EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM. Informe sobre l'aplicació del mòdul al procés del
TFM, corregit pel tutor/a de l'estudiant seguint les directrius de qui coordina el mòdul.
EV4. Contribució al Campus Virtual. Valoració del contingut i la forma de les contribucions
realitzades al campus virtual.
Qualificació:
Mòdul superat: El mòdul es considerarà superat si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el
conjunt de les proves d'avaluació.
Avaluable: Es considerarà Avaluable l'estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un
pes igual o superior 40% del total del mòdul.
No avaluable: Es considerarà No avaluable el fet que encara que l'estudiant hagi presentat vàries
proves el pes total en relació amb el conjunt del mòdul sigui inferior al 40%.
Reavaluació: No hi ha reavaluació
Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

EV1. Projecte d'Investigació

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 6

EV2. Presentació Oral

20%

4

0,16

1, 2, 4, 5, 6

EV3. Informe d'aprenentatge del mòdul pel TFM

20%

0

0

3, 4, 5, 6

EV4. Contribució al Campus Virtual

10%

4

0,16

1, 2, 6
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