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Breu contingut:

L'assignatura és un introducció a la metodologia de recerca en ciències socials.
Es presenta el mètode científic, eines de recollida de dades i aspectes bàsics
d'anàlisi (anàlisi de la variança, correlació), alhora que s'analitzen dades amb el
programa estadístic SPSS. 

Presentació:

L'assignatura és un introducció al mètode científic i la metodologia de recerca en
ciències socials. L'objectiu principal és dotar l'alumne d'eines per resoldre les
situacions més simples, però habituals d'investigació social. Per altra banda, es
planteja a l'alumne l'anàlisi de dades de casos reals, analitzant les dades amb el
programa estadístic SPSS. Es posa especial èmfasi en la interpretació d'outputs
obtinguts amb programes informàtics.

Temari:

1.Mètodes d'investigació social

1.1. El mètode científic

1.2. Classificació de mètodes

1.2.1. Mètode correlacional

1.2.2. Mètode experimental

2. Comparació de k mitjanes aritmètiques independents

2.1. Descomposició de la variança

2.2. Anàlisi de la variança

 

3. Estadístics descriptius bivariats 

3.1. Covariança

3.2. Coeficient de correlació de Pearson

3.3. Altres coeficients de correlació en funció de la mètrica

3.4. Coeficients de correlació ordinals

3.5. Relació entre variables amb escala nominal

 




4. Tècniques de mostreig en poblacions finites

4.1. Definició de conceptes

4.2. Tècniques de mostreig no aleatori

4.3. Tècniques de mostreig aleatori

4.4. Tamany de la mostra

Forma d'avaluació:

Tipus d'avaluació: Examen de resposta múltiple combinant qüestions teòriques i
pràctiques.
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Observacions:

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctica a l'aula d'informàtica

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català


