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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Antonio Miguel Solana Solana

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: AntonioMiguel.Solana@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No hi ha prerequisits establerts per aquesta assignatura

Objectius
Els objectius de l'assignatura són dos:
a) El coneixement del procés d'organització i desenvolupament del treball de camp en ciències socials i, en
concret, la seva aplicacióen els processos de planificació i planejament territorial i urbà.
b) El coneixement i ús adequat dels principals mètodes qualitatius d'investigació social: tècniques de
conversació/narració, tècniques d'observació, tècniques mixtes de conversació i observació, tècniques visuals,
tècniques de representació cartogràfica i tècniques documentals.

Competències
Aplicar els mètodes i tècniques danàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació
dels processos territorials i ambientals.
Explicar i representar els processos territorials a través de tècniques estadístiques, de representació
gràfica, cartogràfiques i de geoinformació.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els mètodes i les tècniques qualitatius de recerca social.
2. Conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica relacionades amb els processos
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2. Conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica relacionades amb els processos
territorials i ambientals.
3. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
4. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
5. Utilitzar de manera bàsica i instrumental programes estadístics per a la introducció i la identificació de
les dades d'enquestes, i per a la transformació i l'anàlisi estadística d'aquestes dades.

Continguts
1. El procés d'investigació en ciències socials
a) Plantejament i fases de la investigació
b) Antecedents
c) Objectius/Hipòtesis
d) Disseny metodològic de la investigació
e) Treball de camp
2. Consideracions epistemològiques bàsiques sobre les ciències socials
a) Positivisme/postpositivisme
b) Hermenèutica
c) Posicionalitat/reflexivitat
d) Fiabilitat i validesa de la investigació
3. Aspectes ètics en la investigació en ciències socials
4. Metodologia quantitativa-qualitativa. Triangulació metodològica i combinació de mètodes
5. Metodologia qualitativa
a) Tècniques de conversació/narració
- Entrevista individual
- Històries de vida
- Entrevista en grup
- Entrevista a informants clau
b) Tècniques d'observació
- Observació
- Observació participant
c) Tècniques de conversació i observació (Deriva o passeig/Walking interviews)
d) Tècniques visuals
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- Fotoveu
- Fotoestimulació i fotodocumentació
e) Tècniques de representació cartogràfica
- Mapes mentals
- Cartografies participatives i mapeig col.lectiu
f) Tècniques documentals
6. Aspectes pràctics del desenvolupament del treball de camp
7. CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software)
8. Anàlisi de la informació, preparació de documents i difusió dels resultats. Ús científic i social dels resultats.

Metodologia
Les classes sobre conceptes, teòries i mètodes es complementaran amb el disseny d'un treball de camp
qualitatiu aplicat a un cas de planificació territorial/urbana -es coordinarà amb la matèria Laboratori Territorial i
Ambiental, de segon curs-. Aquest projecte permetrà els estudiants reflexionar sobre els problemes i les
dificultats que planteja la investigació i el treball de camp professionalment. L'aprenentatge dels mètodes
qualitatius i la posada en pràctica d'aquests mètodes dintre d'un projecte de treball de camp comportarà la
realització d'un seguit de sortides de treball de camp als territoris prèviament seleccionats per al
desenvolupament del Laboratori Territorial i Ambiental.
Serà obligatòria la lectura d'una sèrie de textos bàsics sobre reflexió epistemològica, disseny de recerca i
mètodes.
El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories
individuals i/o de grup. El professorat de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els
dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.
Tota la informació gràfica utilitzada pel professor en les classes teòriques i els seminaris així com els diferents
materials elaborats pels estudiants estaran disponibles al Campus Virtual. A més el campus virtual serà l'espai
que vehicularà la informació relacionada amb l'organització de l'assignatura.
Les activitats que no es puguin fer presencialment s'adaptaran a les possibilitats que ofereixen les eines
virtuals de la UAB. Els exercicis, projectes i classes teòriques es realitzaran a través d'eines virtulals, com
tutorials, vídeos, sessions de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir
o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

45

1,8

1, 4

15

0,6

1, 2, 3, 4

Tipus: Dirigides
Classes (teoria, conceptes i mètodes)
Tipus: Supervisades
Tutories i tallers
Tipus: Autònomes
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Estudi personal, realització de ressenyes i disseny i aplicació d'un projecte de
treball de camp qualitatiu

52

2,08

1, 2, 3, 4

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i
competències per part de l'alumne i constarà de:
Examen (40% nota)
Projecte de treball de camp amb mètodes qualitatius. S'avaluarà la part corresponent a metodologia i
treball de camp desenvolupada dins de la diagnosi -cas de planejament territorial/urbà- que es coordina
amb el Laboratori Territorial i Ambiental (30%)
Exercici complementari (ressenyes) i participació a classe/fòrums (30%)
Per aprovar el curs, s'han d'aprovar (mínim de 5) cadascuna de les diferents parts que formen part del
procés d'avaluació. Constarà com a suspès l'estudiant que, presentant el conjunt de pràctiques, el
treball i l'examen, no superi un 5. Constarà com a "no avaluable" l'estudiant que hagi lliurat una part
dels materials.
La realització d'aquesta assignatura comporta seguir el calendari de lliurament marcat pel professorat.
És obligatori el compliment estricte de les dates de lliurament fixades en el calendari de pràctiques i
treballs. Es penalitzarà el lliurament fora de termini amb una reducció del 20% de la nota cada dia.
Hi ha convocatòria de recuperació final per aquells alumnes que han seguit el curs i s'han presentat a
l'examen final. Per participar a la recuperació l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un
conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de l'avaluació total.
Totes les activitats recuperades (inclòs l'examen) tindran una nota màxima de 5.
Els alumnes que no es presentin a l'examen final i no aportin justificant mèdic es consideraran "no
avaluables".
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació en un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència
del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els
actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor/a informarà l'alumnat (moodle) del
procediment i data de revisió de les qualificacions.
En cas que les activitats d'avaluació no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format
(mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB i internet. Els
deures, activitats, participació a classe i l'examen es realitzaran a través de tutories, fòrums, wikis i/o
discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi
pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Examen

40%

3

0,12

1, 2, 3, 4

Exercicis complementaris, tallers i treball de camp

25%

15

0,6

1, 3, 4

Projecte d'investigació sobre un cas de planificació

35%

20

0,8

1, 2, 3, 4, 5
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territorial/urbana
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