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Prerequisits
És recomanable haver cursat prèviament matèries relacionades amb metodologia d'investigació (quantitativa i
qualitativa).
És imprescindible haver cursat, com a mínim, un semestre d'una assignatura d'Estadística, Anàlisi de Dades o
similar, amb continguts d'estadística descriptiva i inferencial. Si no s'han cursat aquestes matèries o altres
relacionades, el professorat facilitarà material complementari i bàsic per poder seguir el curs.

Objectius
En aquest mòdul del màster es tracten continguts avançats pel que fa a l'instrumental metodològic normalment
emprat en l'estadística i en mètodes d'investigació qualitatius. A banda dels aspectes formals d'obligat
coneixement i aplicació en tot treball de recerca, l'assignatura s'orienta vers el treball efectiu i pràctic amb
instruments metodològics de tipus tant quantitatiu com qualitatiu, i subratlla l'enfocament social i territorial. Es
treballa amb mètodes d'anàlisi estadístic multivariant, gestió de bases de dades, aplicació de mètodes
quantitatius i qualitatius, diagnosi i proposta territorial.
A més dels continguts esmentats, aquest mòdul té un apartat en el que es treballa la metodologia amb la que
s'han d'elaborar els Treballs Finals de Màster.

Competències
Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del
territori i la població.
Aplicar les diferents metodologies d'anàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i
grandàries de població.
Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de

1

Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Dissenyar projectes de planejament urbanístic i territorial utilitzant les figures i metodologies adequades
a diferents escales territorials.
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 o autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les tècniques de projecció i de representació cartogràfica per al disseny d'escenaris futurs.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques i
territorials.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar les principals tècniques i processos d'obtenció d'informació en l'anàlisi qualitativa.
2. Avaluar els processos de transformació territorial i de la població aplicant metodologies i instruments
vinculats a teories de referència, capaces de mesurar els mecanismes d'actuació i els resultats.
3. Comprendre el concepte actual de paisatge en l'ordenació del territori.
4. Conèixer els principals mètodes de planejament urbanístic i territorial.
5. Conèixer les principals legislacions i figures de planejament urbanístic i desenvolupament territorial.
6. Distingir les principals fases metodològiques de la planificació territorial: anàlisi, diagnòstic i propostes.
7. Elaborar previsions de la dinàmica demogràfica futura emprant els principals mètodes de projecció
demogràfica.
8. Emprar metodologies quantitatives d'anàlisi i diagnosi territorial.
9. Projectar el caràcter multidimensional de l'anàlisi territorial.
10. 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.
11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
12. Reconèixer la interrelació entre sistema politicojurídic, sistema demogràfic i dinàmica territorial.
13. Reconèixer la necessitat de gestionar el territori d'una manera integrada i tenint en compte les seves
múltiples dimensions (social, política, econòmica, demogràfica, ambiental i física).
14. Reconèixer la utilitat de la cartografia i el SIG per a l'ordenació del territori.
15. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
16. Utilitzar les fonts d'informació estadística en la planificació territorial.
17. Utilitzar les tècniques indirectes d'estimació demogràfica.
18. Utilitzar programari informàtic per dur a terme projeccions demogràfiques.

Continguts
Elaboració del Treball Final de Màster (professor Jordi Nadal)
En aquestes primeres sessions del mòdul es donaran les pautes per elaborar el Treball Final de Màster
4 sessions de 2 hores:
Estructura d'un TFM
Bibliografia
Bases de dades
Estructura
Maquetació

Metodologia qualitativa (professors Miguel Solana)
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Metodologia qualitativa (professors Miguel Solana)
L'objectiu d'aquestes sessions serà conèixer l'ús i les limitacions de les principals tècniques d'anàlisi qualitativa
enfocades als estudis territorials i l'elaboració de propostes d'ordenament i planificació. Les sessions
combinaran aspectes teòrics amb la realització de pràctiques amb programes de software d'anàlisi qualitativa.
En les sessions es treballaran els següents aspectes:
a) La combinació de mètodes i l'ús de la metodologia qualitativa dins de les metodologies mixtes
b) L'ús de les metodologies participatives que impliquen la participació activa dels grups/col·lectius socials
objectes d'estudi en la definició de la investigació i el treball de camp
c) Els principals aspectes ètics que comporta l'ús de la metodologia qualitativa, en especial els aspectes
relacionats amb l'anonimat i la confidencialitat, i les estratègies d'investigació encoberta
d) Una indicació sobre les tècniques qualitatives i la seva aplicació als estudis d'ordenació i planificació
territorial i urbana. S'incidirà especialment en las walking interviews i els mètodes visuals (fotoestimulació,
fotoveu i fotodocumentació)
e) Per últim es treballarà el procés d'anàlisi de la informació qualitativa: codificació i anàlisi de la informació
amb programes de software qualitatiu (CAQDAS), específicament el programa Atlas.ti. Aquestes pràctiques es
realitzaran integrament a les aules d'informàtica de la Facultat de Lletres.
8 sessions de 2 hores (professor Miguel Solana):
Principals aportacions i usos de la metodologia qualitativa
Metodologies mixtes
Metodologies participatives
Aspectes ètics de la recerca amb mètodes qualitatius
Tècniques qualitatives (walking interviews i mètodes visuals) i aplicació als estudis territorials
4 sessions de 2 hores:
Anàlisi intensa de la informació: codificació
Eines informàtiques d'anàlisi de la informació qualitativa (CAQDAS)

Metodologia quantitativa (professors Joaquín Recaño)
Eines numèriques i espacials per l'anàlisi de la segregació residencial i les desigualtats socioeconòmiques en
àrees urbanes.
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir als alumnes en diferents tècniques i metodologies d'anàlisi numèric i
espacial que els hi seran de gran utilitat a l'hora d'abordar l'anàlisi dels espais urbans.
Eines informàtiques d'anàlisi de la informació qualitativa (CAQDAS).
8 sessions de 2 hores (professor Joaquín Recaño):
Obtenció de dades locals a escala infra-municipal i construcció de taules dinàmica en Excel
Introducció a la estadística descriptiva: indicadors de tendència central i dispersió
Anàlisi de taules de contingència i test de Khi-2 de Pearson
Indicadors de desigualtat: Corba de Lorenz i índex de Gini
Càlcul i interpretació d'indicadors de segregació i concentració espacial
Anàlisi exploratòria de dades espacials (AEDE) amb el programa GeoDA, ús i interpretació dels
indicadors Global i Local Moran
Aplicació de les eines numèriques i espacials a un estudi de cas
4 sessions de 2 hores

Desenvolupament de l'estudi de cas amb pràctiques guiades sobre estadística descriptiva, càlcul
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Desenvolupament de l'estudi de cas amb pràctiques guiades sobre estadística descriptiva, càlcul
d'indicadors de segregació i desigualtat i d'aplicació del programa GeoDa.

Metodologia
La metodologia de treball combinarà: classes presencials (exposició metodològica per part del professor);
sessions de seminari (discussions i debats a partir de presentacions prèvies); pràctiques amb el programari
informàtic (pràctiques de càlcul a l'aula d'informàtica); tutories en grup i individualitzades; comentari de
lectures de bibliografia; i treball autònom de l'estudiant.
Distribució de les tasques:
E-A presencial (40%).
E-A dirigit (20%).
E-A autònom (40%).
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

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

83,5

3,34

2, 4, 6, 7, 8,
13, 16

Discussió de lectures de llibres i articles i tutories en grup/individualitzades

30

1,2

2, 4, 6, 13

Realització de pràctiques de càlcul i interpretació d'indicadors territorials i
demogràfics

48,75

1,95

2, 4, 6, 13

62,75

2,51

2, 4, 6, 13

Tipus: Dirigides
Exposicions orals del professorat, sessions de seminari, pràctiques de classe a
l'aula i classes magistrals amb suport de TIC i deba en grup
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Lectura de llibres, articles i altres materials docents, estudi de la bibliografia,
elaboració de treballs i presentacions sobre lectures i pràctiques

Avaluació
Pes de les diverses activitats avaluatives
Desenvolupament treball final de màster
Elaboració encàrrecs parcials

16%

Metodologia qualitativa
Pràctiques associades a Atlas.ti
Ressenyes

14%
8%
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Assitència i participació activa

20%

Metodologia quantitativa
Informes i pràctiques

34%

Assistència i participació activa

8%
100%

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un
SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase
o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS
D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és
una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es
puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.
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. Els deures, activitats i participació a
classe es realitzaran a través de 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

Assistència i participació en sessions presencials

16%

0

0

3, 4, 6, 10, 11, 12, 15

Encàrrecs relacionats amb l'elaboració parcial del TFM

17%

0

0

2, 11, 13, 15, 17

Informes i pràctiques relacionats amb la metodologia quantitativa

33.5%

0

0

4, 7, 8, 9, 14, 16

Pràctiques associades al programari Atlas.ti

25.5%

0

0

1, 7, 9, 18

Ressenyes

8%

0

0

5, 12
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