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DEPARTAMENT DE GESTIÓ D’ EMPRESES 
 
 

PROGRAMA I INFORME PREVI DE PLANIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 
 
Nom Assignatura: Mètodes i Tècniques d’Investigació Social 
 
Codi Assignatura: 15061023 
 
Àrea de coneixement o Unitat Docent: Sociologia 
 
Ensenyament: Diplomatura Relacions Laborals 
 
Centre: Facultat de Ciències Jurídiques 
 
Caràcter Assignatura:  X Troncal Obligatòria     Optativa 
       Anual  X Quadrimestral      X 1Q      2Q 
 
Nombre de Crèdits: 6 
 
Curs:  X Primer  Segon   Tercer Quart 
 
Cicle:   X Primer ����  Segon ����  Doctorat 
 
Curs Acadèmic (indicar els anys): 2003-2004 
 
Professors que imparteixen aquesta assignatura:  
Inma Pastor Gosálbez,  
Lluís Garzón 
 
JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA 
(indicar els elements que justifiquen la impartició d’aquesta assignatura i dels seus continguts tant teòrics 
com a pràctics) 
 
Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumnat conegui les especificitats de la investigació social, la 
metodologia de recerca, els instruments de mesura i l’anàlisi de les variables amb les que es treballa en 
investigació social. Els continguts del temari d’aquesta assignatura serveixen per a que l’alumnat de 
Relacions Laborals obtingui coneixements complementaris a la seva formació envers les tècniques i 
mètodes d’investigació social, ja que cada vegada més les institucions i entitats socials demanen un 
coneixement científic de la realitat i de les problemàtiques socials. 
 
Per una altra banda, en la part pràctica d’aquesta assignatura s’insisteix en la utilització de programes 
informàtics estadístics per realitzar l’anàlisi de la informació obtinguda a través dels diferents instruments 
d’investigació a l’abast de les ciències socials. L’alumnat coneix, així, l’ús del paquet informàtic EXCEL, la 
generació i creació de matrius de dades que ells mateixos construeixen i el seu tractament. Aquest 
programa és un dels més utilitzats per a la investigació social tant a nivell acadèmic com a nivell 
institucional. Com s’expressa en els objectius, la finalitat de la seva utilització és que l’alumnat pugui 
aplicar de forma pràctica els coneixements teòrics de l’assignatura mitjançant els procediments d’anàlisi 
estadística que proporciona el programa.  
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
(indicar els objectius generals i específics que es pretenen assolir amb aquesta assignatura, tant teòrics 
com a pràctics) 
 
1. Conèixer les especificitats del procés d’investigació social i els mètodes per a la recerca social. 
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2. Conèixer les tècniques i els mètodes d’investigació social aplicada a les necessitats de l’empresa i del 
mercat. 

3. Utilitzar i identificar diverses estratègies d’investigació per a diferents situacions en les que pugui ser 
necessari per a l’empresa. 

4. Utilitzar els instruments d’investigació social i l’anàlisi i interpretació de dades per prende decisions en 
l’àmbit empresarial. 

5. Construir i dissenyar matrius de dades i realitzar pràctiques sobre el seu tractament per a treure el 
major profit de les dades de la investigació. 

6. Desenvolupar procediments d’anàlisi a través dels programes informàtics i interpretar els resultats 
dins els paràmetres de la investigació social. 

 
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
(indicar els temes i els seus apartats i subapartats en què es desenvoluparan els continguts) 
 
Tema 1. Introducció a la investigació social. 
Els mètodes d’investigació. Orígens de la investigació social. Peculiaritats de la investigació social i la 
seva problemàtica. Conceptes metodològics de la investigació social. Investigació qualitativa i 
investigació quantitativa. 
 
Tema 2. La construcció de l’objecte d’estudi. 
La problematització dels fenòmens socials. Tipus d’estudis en investigació social. La definició del 
problema a estudiar. Condicions d’idoneïtat de l’elecció de l’objecte d’estudi. 
 
Tema 3. De la teoria a la construcció d’indicadors. 
Les etapes del procés d’investigació social. Formulació d’hipòtesis. Operacionalització dels conceptes. 
Tipus de variables. Nivells de mesura de les variables. Construcció d’indicadors. Codificació de les 
variables i els indicadors. Construcció d’hipòtesis estadístiques. 
 
Tema 4. Els procediments de recollida d’informació. 
4.1. L’enquesta: justificació de la seva elecció. Enquesta personal, col·lectiva, postal i telefònica. 
Instrument de recollida de dades: el qüestionari. Etapes, format i tipus de preguntes del qüestionari. 
Consideracions sobre la validesa i els límits del qüestionari. Tipus d’enquestes més utilitzades: l’enquesta 
omnibus; el panel de consumidors; el panel de detallistes; les enquestes ad hoc. 
4.2. L’entrevista: justificació de la seva elecció. Usos bàsics i context d’aplicació. Formalització, 
preparació i desenvolupament de l’entrevista. Procediments de codificació de la informació de l’entrevista. 
Consideracions sobre la validesa i els límits de l’entrevista. 
4.3. L’observació: justificació de la seva elecció. Observació sistemàtica i estructurada. Enregistrament de 
l’observació. Consideracions sobre la validesa i els límits de l’observació. 
4.4. Els grups de discussió: justificació de la seva elecció. Fonaments dels grups de discussió. Tipologia 
dels grups de discussió. Procediments per a la utilització de grups en investigació social. Enregistrament i 
anàlisi de la informació. Consideracions sobre la validesa i els límits dels grups de discussió. 
4.5. Altres procediments de recollida d’informació: els documents i l’anàlisi de contingut; el mètode delphi; 
les històries de vida. 
 
Tema 5. L’organització de la informació en una matriu de dades. 
Construcció d’una matriu de dades a partir de la investigació social. Codificació i recodificació de les 
variables de la matriu. Creació de noves variables a partir de variables de la matriu.  
 
Tema 6. L’anàlisi de les dades de la investigació social. 
6.1. La tabulació de les dades: anàlisi descriptiva d’una variable. Mesures de tendència central i de 
dispersió i la seva interpretació. 
6.2. La tabulació de dades: distribucions bidimensionals. Concepte d’associació i d’independència entre 
variables. Estudi i anàlisi de les taules de correlació i de les taules de contingència. Tests 
d’independència per a taules de contingència. Mesura del grau d’associació en l’anàlisi bivariable. 
6.3. Introducció a l’anàlisi multivariable en la investigació social. Nocions bàsiques. 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
(indicar les referències bibliogràfiques –llibres, articles, etc – recomanats, tant teòrics com a pràctics) 
 
AZOFRA,H.J. (1999), Cuestionarios, CIS, Madrid. 
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BRUNET,I.; BELZUNEGUI,A. i PASTOR,I. (2000), Les tècniques d’investigació social i la seva aplicació, 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 
CEA D’ANCONA,Ma A. (1996), Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social, 
Síntesis, Madrid. 
DELGADO,J.M. i GUTIÉRREZ,J. (coord.)(1994), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 
ciencias sociales, Síntesis, Madrid. 
SÁNCHEZ CARRIÓN,J.J.(1995), Manual de análisis de datos, Alianza, Madrid. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
(indicar les referències bibliogràfiques –llibres, articles, etc – recomanats, tant teòrics com a pràctics) 
 
BERICAT,E. (1998), La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social, 
Ariel, Barcelona. 
BISQUERRA,R. (1989), Introducción conceptual al análisis multivariable, Vol.1 i 2, PPU, Barcelona. 
DOMENECH,J. (1992), Tablas de estadística, Herder, Barcelona. 
GARCÍA FERRANDO,M. (1979), Sobre el método. Problemas de investigación empírica en Sociología, 
CIS, Madrid. 
GARCÍA FERRANDO,M. (1985), Socioestadística, Alianza, Madrid. 
GARCÍA FERRANDO,M.; IBÁÑEZ,J. i ALVIRA,F. (comps.)  (1994), El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de investigación, Alianza, Madrid. 
GOODALE,J.G. (1990), La entrevista. Técnicas y aplicaciones para la empresa, Pirámide, Madrid. 
LUQUE MARTÍNEZ,T. (2000), Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados, Pirámide, 
Madrid. 
PEDRET,R. (1986), Técnicas cualitativas al servicio del marketing: métodos descriptivos de análisis 
multivariable, Universidad de Barcelona, Barcelona. 
ROJAS TEJADA,A.J.; et al. (1999), Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos 
prácticos, Síntesis, Madrid. 
RUIZ OLABUÉNAGA,J. (1996), Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto, 
Bilbao. 
SIERRA BRAVO,R. (1995), Técnicas de investigación social: ejercicios y problemas, Paraninfo, Madrid. 
VALLÉS,M.S. (1997), Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, Madrid. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
(indicar els diferents criteris a seguir per avaluar els coneixements dels alumnes, tant teòrics com a 
pràctics) 
 
La qualificació final de l’alumnat serà el resultat de dues proves, una d’elles personal i un altra resultat 
d’un treball en equip. El pes de les dues proves en la puntuació definitiva serà de 75% per a la prova 
personal i 25% per al treball en equip. La prova personal consistirà en un examen sobre l’assignatura en 
relació als continguts teòrics i els continguts pràctics. El treball en equip consistirà en el plantejament 
d’una recerca i l’elaboració de tots els passos a donar per la seva realització. 
 
METODOLOGIA DOCENT 
(indicar la metodologia que se seguirà per impartir la docència, tant teòrica com pràctica, ficant especial 
emfàsi en la interacció amb els alumnes) 
 
Els Temes 1, 2, 3 i 4 formen part de la part teòrica de l’assignatura. En ells es realitza l’estudi de les 
característiques de la investigació social i dels mètodes emprats per portar-la a terme, així com dels 
procediments més habituals utilitzats en la investigació social. Aquests temes presenten els passos 
necessaris per passar de la teoria a la construcció d’indicadors. Els elements de tot procés d’investigació 
(teoria, hipòtesis, observacions i generalitzacions) i la seva explicació formen l’eix central d’aquests 
temes. 
 
Els temes 5 i 6 es centren en l’anàlisi dels resultats de la investigació. El propòsit d’aquests temes no és 
tant una visió exhaustiva del procediments estadístics, sinó centrar-se en l’anàlisi dels resultats dels 
procediments a l’abast de la investigació social. Aquests temes es desenvolupen amb l’ajuda dels 
programes informàtics d’estadística per tal d’aprofitar els mateixos com a recurs pedagògic. Aquests 
temes tenen un caràcter fonamentalment pràctic i es realitzen en les hores de pràctiques que li 
corresponen a l’assignatura.  
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TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
(indicar la distribució temporal, en funció del calendari acadèmic, de les diferents classes teòriques i 
pràctiques en què s’explicarà el programa; per dies o per setmanes si és possible) 
 

 Octubre 2002 Novembre 2002 Desembre 2002 Gener 2002 
Tema 1. Introducció a la 

investigació social. 
   

 Tema 2. La construcció 
de l’objecte d’estudi 

  

  Tema 3. De la 
teoria a la 

construcció 
d’indicadors 

 

TEORIA 

   Tema 4. Els 
procediments de 

recollida 
d’informació. 

Introducció al 
funcionament de  

l’EXCEL 

   

 Tema 5. L’organització 
de la informació en una 

matriu de dades 

  

PRACTICA 

  Tema 6. L’anàlisi de les dades de la 
investigació social. 

 
MATERIALS A UTILITZAR 
(indicar detalladament el tipus de material, per temes, que s’utilitzarà per impartir la docència, tant teòrica 
com a pràctica: publicacions, transparències, lectures , exercicis i casos, vídeos etc... 
 
Tema 1. Introducció a la investigació social. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Transparències sobre el procés metodològic. 
Tema 2. La construcció de l’objecte d’estudi. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Transparències sobre el material corresponent.  
Tema 3. De la teoria a la construcció d’indicadors. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Transparències sobre el material corresponent. 
Exercicis sobre formulació de sistemes d’hipòtesis i operacionalització de variables. 
Tema 4. Els procediments de recollida d’informació. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Transparències sobre el material corresponent. 
Exercicis sobre utilització d’instruments de recollida d’informació. 
Casos pràctics d’avaluació de qüestionaris. 
Exemples pràctics i reals d’aplicació d’instruments de recollida d’informació. 
Tema 5. L’organització de la informació en una matriu de dades. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Creació de matrius i manipulació de les mateixes amb suport estadístic informàtic (EXCEL) (classes 
pràctiques). 
Tema 6. L’anàlisi de les dades de la investigació social. 
Publicacions ressenyades a la bibliografia obligatòria.  
Exercicis sobre anàlisi de dades (classes teòriques) 
Tractament estadístic de dades amb suport estadístic informàtic (EXCEL) (classes pràctiques). 
 
MAPA SEMÀNTIC DE L’ASSIGNATURA  
(indicar el mapa semàntic –relacions entre assignatures de l’ensenyament amb aquesta) 
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Els continguts de l’assignatura no es solapen amb els continguts d’altres assignatures de l’ensenyament 
ja que només la sociologia té assignats els continguts relacionats amb les tècniques d’investigació social.  
 
COORDINACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES 
(indicar, a partir del mapa semàntic anterior, les accions a desenvolupar per coordinar els continguts 
d’aquesta assignatura amb els d’altres assignatures de l’ensenyament) 
 
Existeix  coordinació amb la resta d’assignatures de l’area de Sociologia ja que és en aquesta 
assignatura on es fa una primera introducció al que és la Sociologia. 
 
COORDINACIÓ ENTRE PROFESSORS DE L’ASSIGNATURA (si és el cas) 
(indicar la planificació de reunions al llarg del curs i les accions de coordinació entre els diferents 
professors que imparteixen l’assignatura) 
 
El professorat responsable d’aquesta assignatura es reuneix un cop al mes per garantir el funcionament 
paral·lel dels grups d’alumnes. 
 
OBJECTIUS DE RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES 
(indicar la càrrega d’estudi – temps de dedicació, esforç feines a desenvolupar , etc. – per part dels 
alumnes per seguir adequadament aquesta assignatura, així com els resultats que es preveu s’assoliran 
en relació al seu rendiment acadèmic) 
 
L’assistència presencial són 56 hores totals de docència (14 pràctiques i 42 teòriques). Per realitzar un 
seguiment òptim de l’assignatura la dedicació de l’alumne se l’han d’afegir 20 hores de treball individual i 
altres 15 hores de treball en grup per tal de completar amb un treball pràctic la seva formació. La 
dedicació més la motivació i actituds i aptituds de professors i alumnes, així com una atenció 
personalitzada garantirà l’èxit en termes acadèmics. 
 
ATENCIÓ PERSONAL I RECOLZAMENT ALS ALUMNES 
(indicar les actuacions a desenvolupar per atendre correctament les necessitats formatives dels alumnes i 
recolzar el seu aprenentatge) 
 
Estan previstes les hores de tutories que es basen en una atenció presencial al despatx 66 i 50 de la 
Facultat de Ciències Jurídiques. Així mateix, l’alumnat pot utilitzar la comunicació telefònica (977-558366 i 
977-558350) tant en hores de tutoria específiques com en qualsevol altre horari. De la mateixa forma, es 
possibilita que l’alumnat pugui contactar amb el professor a través del correu electrònic. 
 
Horaris d’atenció a l’alumnat: a indicar a principi de curs ja que està pendent de l’assignació horària 
d’altres assignatures.  Es durà a terme durant tot el curs acadèmic llevat les hores de docència i hores de 
gestió. 
Altres: reunions obligatòries amb grups d’alumnes al llarg del curs en l’horari de tutories per tal d’avaluar 
la marxa del treball en grup. 
 
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS 
(indicar les accions a desenvolupar per fer una revisió anual del proces planificador de l’assignatura i del 
sistema d’ensenyança-aprenentatge de la mateixa; així com les accions per actualitzar i ficar al dia els 
seus continguts i el reciclatge de coneixements necessaris per part dels professors) 
 
L’assignatura s’avalua i revisa anualment. En aquesta revisió es tracta d’adequar els continguts teòrics i 
pràctics de l’assignatura a la realitat de la docència i a les possibilitats tècniques per a la realització dels 
treballs pràctics. Així mateix es realitza anualment la incorporació de nova bibliografia per tal de millorar el 
seguiment de l’assignatura. Així mateix es té en compte l’avaluació de la idoneïtat del programa i dels 
resultats obtinguts per l’alumnat. 
 
ALTRES INDICACIONS 
(indicar qualsevol altra qüestió i/o observació que es consideri d’interès) 
Per a la realització del treball pràctic d’aquesta assignatura l’alumnat necessita utilitzar el programa 
informàtic-estadístic EXCEL que es troba als ordinadors de l’aula d’informàtica. El tamany dels grups 
d’alumnes estarà condicionat al nombre d’ordinadors disponibles a l’aula d’informàtica. 
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Signatures de tots els professors de l’assignatura 
Lloc i data 


