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Prerequisits
Aquest mòdul és obligatori de màster.

Objectius
Aquest mòdul pretén introduir l'alumnat en les bases epistemològiques, els fonaments i el disseny en
investigació en educació

Competències
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
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Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies
metodològiques.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
2. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents instruments i estratègies de recollida de dades.
3. Conèixer i respectar els principis ètics i deontològics de l'exercici de la investigació educativa en el
registre i anàlisi de dades i el tractament dels participants en la recerca.
4. Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
5. Elaborar el projecte d'investigació amb especificació d'objectius i qüestions d'investigació.
6. Identificar dubtes, reptes, problemes i necessitats del moment en l'Educació.
7. Identificar i seleccionar els mètodes d'investigació més idonis per a resoldre situacions problemàtiques
reals.
8. Identificar problemes a la pràctica i la seva rellevància, interès i oportunitat en el context educatiu.
9. Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten
donar-los resposta.
10. Identificar referents teòrics i la seva adequació per interpretar problemàtiques pròpies de la recerca en
educació.
11. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
12. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
13. Jutjar les limitacions ètiques de l'aplicació de determinades estratègies metodològiques.
14. Manejar eficaçment bases de dades i catàlegs bibliogràfics internacionals que permetin realitzar una
revisió adequada dels marcs teòrics que sustenten una investigació.
15. Revisar el paper que està jugant i pot jugar la investigació en la identificació de les problemàtiques
actuals vinculades a l'educació.
16. Seleccionar els marcs teòrics de referència per establir aquells que orienten la investigació.
17. Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
18. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
19. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

Responsabilita

• Introducció a la investigació en educació: significat, contextos i objectes.
- Marc epistemològic / filosòfics per a la investigació educativa
- Investigació educativa i mètode científic. La naturalesa del coneixement científic.
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- Paradigmes d'investigació: naturalista, interpretatiu - fenomenològic i socio-crític.
- Paradigmes emergents.
- Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. La complementarietat metodològica: mètodes mixtes.

• Plantejament del problema, marcs teòrics i contextuals de referència
- Delimitació del problema. De la identificació del tema a la pregunta d'investigació
- El problema en el seu context teòric. La revisió de la literatura: fonts d'informació i referents teòrics.
• El disseny de la investigació:
- La presa de decisions: disseny i concreció de la proposta
- Fases del procés d'investigació
- El projecte de recerca
• Aspectes ètics i deontològics en el procés de recerca educativa
- Registre i anàlisi de dades
- Consideració dels participants en la investigació

Metodologia
• L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
• Classes magistrals / expositives
• Lectura d'articles i fonts documentals
• Anàlisi i discussió col · lectiva d'articles i fonts documentals
• Pràctiques d'aula:
- Disseny d'investigacions i discussió de la pertinència i viabilitat
• Presentació / exposició oral de treballs.
• Tutories

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Activitats relacionades amb estudi personal, lectures complementàries, anàlisi de
casos, recerca d'informació

78

3,12

Explicacions magistrals

20

0,8

Tallers/exercicis aula

12

0,48

Tutories individual / col lectives

12

0,48

Elaboració treball individual (lectures, memòria final)

24

0,96

Exposicio al plenari

4

0,16

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
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Avaluació
L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.
La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà
requisit imprescindible obtenir una qualificació mínima del 40% en cadascuna de les tasques
d'avaluació previstes.
L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà
d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes.
El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual. Les reclamacions es
realitzaran per escrit a través del Moodle.
La còpia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que implica
suspendre l'assignatura. Es considerarà que un treball, activitat o examen està "copiat" quan
reprodueix tot o una part del treball d'un/a un altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està
"plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text d'un autor sense citar les fonts, independentment
que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats i treballs escrits realitzats durant el
desenvolupament del Mòdul I.

40% 50%

0

0

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19

Assistència i participació en les sessions

10% 15%

0

0

12, 19

Informe d'aprenentages i presentació oral del treball
final del mòdul.

40% 50%

0

0

1, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18
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