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Temari:

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 panell de consumidors; el 
panell 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.

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

1. Conèixer les especificitats del procés d’investigació social i els mètodes per a la 
recerca social.
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 
prendre 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.



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.
Introducció a l’anàlisi multivariable en la investigació social. Nocions bàsiques.

Forma d'avaluació:

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 de 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. En concret, es treballa amb l’alumnat un programa informàtic que ajuda a 
l’anàlisi estadística com és l’EXCEL.

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE

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, d’una banda, als continguts 
teòrics (a través d’un examen amb format test) i, d’una altra banda, els continguts 
pràctics (a través de dos exàmens, un realitzat a través de l’ordinador per avaluar els 
coneixements del programa EXCEL i l’altre un examen d’exercicis realitzat amb l’ajuda 
de calculadora). El treball en equip consistirà en el plantejament d’una recerca i 
l’elaboració de tots els passos a donar per la seva realització.
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Observacions:

HORARI D’ASSIGNATURA (de tots els grups)
Grup de Matí: Dilluns 9h a 11h. i dimecres de 9h a 12h
Grup de tarda: Dilluns de 15h a 17h, dimarts de 15h a 16h i divendres de 15h a 17h.

HORARI DE CONSULTES (tots els professors de l’assignatura)



Grup de matí, professora Inma Pastor: dilluns de 11h a 14h i dimecres de 12h a 14h.
Grup de tarda, professora Inma Pastor: dilluns de 17h a 19h i dimarts de 16h a 19h.


