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Breu contingut:

L'assignatura de Pràcticum d'Investigació Aplicada té com a finalitat iniciar
l'alumne en la tasca investigadora. L'objectiu és que l'estudiant implementi tot el
procés d'una recerca: elaborar el projecte o el disseny d'una investigació, fer el
treball de camp de recollida de les dades i un anàlisi i interpretació de les mateixes.
Inclou tant un aprofundiment en conceptes teòrics relacionats amb el camp a
investigar com un desenvolupament metodològic adient als objectius d'investigació
fixats. És important que amb els coneixements adquirits al llarg dels estudis, junt
amb l'experiència que li aporta la realització d'aquesta investigació, l'alumne pugui
plantejar i dissenyar formes d'intervenció en el camp investigat.

Presentació:

Presentació i objectius.

Una de les accions de la pràctica professional del treball social és desenvolupar
programes efectius per intervenir sobre problemàtiques socials que poden ser de
caire personal, familiar, grupal o col·lectiu. És sabut que el coneixement concret
de les variables implicades en qualsevol problema serà crucial per al
desenvolupament d'objectius, l'establiment de mesures i l'aplicació d'instruments
adients per realitzar el seguiment i l'avaluació dels programes.

Cal doncs, des de la docència universitària, formar professionals del Treball
Social capacitats per:
- Conèixer i analitzar la realitat social on ha de recaure la intervenció
- Dissenyar programes d'intervenció
- Avaluar l'acció o intervenció realitzada.

És per això, que l'estratègia que s'estableix en el “Pràcticum d'Investigació aplicada”,
és dur a terme el desenvolupament d'un programa d'investigació social dins
d'una línia de recerca, que inclou tant un aprofundiment en conceptes teòrics
relacionats amb el camp a investigar com un desenvolupament metodològic
adient als objectius d'investigació fixats. Aquest procés garanteix la possibilitat
d'establir la línia base i les necessitats dels usuaris, fixar els objectius per a la
intervenció i, en especial, determinar o construir els instruments avaluatius per al
seguiment i l'avaluació final.

Aquesta assignatura, que forma part de la formació pràctica dels estudiants de
Treball Social, ha de tenir un pes important en la seva formació ja que permet que
l'alumne realitzi una investigació sobre una temàtica, una realitat concreta o un
sector de la població del seu interès, aplicant i globalitzant tots els coneixements,
aportats des de diferents disciplines i ciències socials al llarg de la carrera. Però
sobre tot  ha de tenir un pes important perquè posiciona l'alumne davant la
necessitat d'analitzar una realitat “real”. Pretén ser una consolidació de la integració
entre teoria i pràctica. Permet, també aprofundir en la relació entre la pràctica del
treball social i la investigació social, posant èmfasi en l'anàlisi de la relació entre la
pràctica professional, les discussions epistemològiques entorn a la metodologia i
les potencialitats que això implica per al Treball Social.




Així, doncs a tall de síntesi, els objectius del Pràcticum d'Investigació són:

- Que l'estudiant s'iniciï en la funció investigadora que li correspon al Treballador
Social, com a forma de coneixement, mitjançant una aproximació a un objecte
d'estudi dimensionat a l'exigència docent.
- Facilitar a l'estudiant les eines necessàries per aproximar-se i aprofundir en el
coneixement d'un objecte d'estudi concret, aplicant correctament el mètode
científic.
- Facilitar que l'alumne aprengui a aproximar-se globalment a les realitats que
estudia, a partir de la síntesi de les informacions i coneixements que
s'imparteixen al llarg dels estudis.
- Que l'estudiant prengui consciència de la conveniència d'analitzar i conèixer
objectivament qualsevol realitat social per poder articular una proposta
d'intervenció adequada. Aquest és un missatge que ben segur ha rebut, si més
no en els continguts teòrics, des de l'inici dels seus estudis; ara és el moment
d'experimentar la necessitat de fer un bon coneixement de la realitat per conduir
una intervenció amb resultats eficients i exitosos.

Temari:

GUIÓ PER AL DISSENY DEL PROJECTE DE RECERCA. ESQUEMA GENERAL

1. OBJECTE D'ESTUDI

1.1. Definició de l'objecte d'estudi de la investigació. Cal tenir en comte que
l'objecte d'estudi inclou:
- El plantejament del tema o problema que motiva la investigació amb indicació de
les seves característiques.
- La justificació  real de la necessitat social i objectiva de la investigació, deixant
constància dels beneficis socials i humans que se n'espera obtenir.
- La delimitació dels subjectes a estudiar (població d'estudi) així com la seva selecció.
 
1.2. Revisió dels antecedents teòrics en què es fonamenta la recerca.

En aquest apartat cal fer una revisió d'aquells treballs teòrics o empírics directament
relacionats amb el tema i l'orientació que es dóna a la investigació. Es tracta de
reflectir tots aquells fonaments teòrics que sustentaran el plantejament del treball
de recerca empírica. Cal evitar les referències redundants; es faran evidents les
dades conceptuals o empíriques més significatives d'aquests estudis, així com de
les conclusions a què arriben; més tard, hauran de ser utilitzades per
desenvolupar correctament l'anàlisi de les dades.


2. METODOLOGIA

2.1. Definició dels objectius i de les hipòtesis de la investigació. QUÈ ES VOL
ESTUDIAR?
- Formulació d'objectiu/s general/s i específics de la recerca.
- S'indicaran les hipòtesi, cas que se'n plantegin.
- Definició operativa de les variables: es tracta de concretar i simplificar el nivell
d'abstracció dels objectius i, per tant, de fer-los operatius a través de les variables
fins al punt que ens permetin assolir la recerca.




2.2. Definició de les tècniques i dels instruments d'investigació. COM ES PREVEU
ACONSEGUIR-HO?

Cal introduir les tècniques d'investigació justificant tota l'estratègia metodològica
(per què fem servir unes tècniques i no unes altres). Després cal explicitar
quines tècniques concretes de recollida de dades es faran servir, amb indicació
dels instruments (model de qüestionari, guió d'entrevista, fitxa de buidatge
documental...). Cal confeccionar els instruments de recollida de dades
 



GUIÓ PER AL DISSENY DE L'INFORME FINAL 

0. ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Raons que justifiquen l'estudi (plantejament de l'interès personal en el tema
o el mòbil personal de la investigació, juntament amb la seva gènesi).
1.2. L'objecte d'estudi.
1.2.1. Descripció i delimitació de les unitats d'anàlisi i d'observació, contextualització
sòcio-demogràfica (Institució, comunitat...).
1.2.2. Valoració de l'estat actual del tema elegit com a objecte d'estudi amb
referència concreta als antecedents històrics, fonts i estudis precedents teòrics o
empírics amb les dades més significatives.

2. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC
2.1. Objectius i/o hipòtesis.
2.2. Definició operativa de les variables.
2.3. Descripció del sistema de selecció de les unitats d'observació.
2.4. Justificació metodològica. Plantejament de l'adequació entre els objectius i la
metodologia utilitzada (descriptiva, longitudinal, comparativa). Tècniques
d'investigació i fonts documentals utilitzades. Procediments d'elaboració
d'instruments de recollida i classificació de les dades (guions d'entrevista,
qüestionaris, fitxes de buidatge...), i resultats de les proves prèvies. Tipus i
modalitat de l'anàlisi de les dades obtingudes: anàlisi quantitativa, anàlisi qualitativa

3. EXPOSICIÓ I ANÀLISI DELS RESULTATS
En aquest punt cal desenvolupar amb un ordre coherent el cos de la investigació
de forma clara, detallada i global. És la part més important en tant que dóna a
conèixer els resultats empírics de la investigació. Cal jutjar críticament la validesa i
la fiabilitat dels resultats comparant-los amb els resultats obtinguts amb altres
fonts. S'ha de discutir el sentit científic de les dades, la seva significació en relació a
la teoria precedent, les seves limitacions i les qüestions rellevants descobertes en
l'estudi i, també aquelles que estan sense resoldre encara.

4. CONCLUSIONS
Es tracta de presentar els resultats a partir dels objectius inicials, relacionant les
diverses parts de l'argumentació, resumint les idees desenvolupades.

5. PROPOSTES D'ACTUACIÓ
La monografia ha d'incloure propostes d'actuació des del treball social. És
interessant que amb els coneixements adquirits al llarg de la carrera i
l'experiència de la monografia es plantegin possibles formes d'intervenció en el
camp investigat. Aquestes propostes han d'estar ben elaborades i amb contingut



suficient com per que es vegi la necessitat de l'actuació professional.

6. ANNEXOS
Còpia dels instruments d'investigació utilitzats. Notes i cites excessivament
llargues. Documents font de la investigació que són objecte d'anàlisi i d'estudi:
(models d'expedients, normatives legals, etc.). Terminologies, taules
cronològiques, gràfics i mapes.

7. BIBLIOGRAFIA
Referenciar correctament les cites bibliogràfiques dels texts i materials que han
estat citats al llarg del treball.
 



GUIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UNA PROPOSTA D'INTERVENCIÓ:


1. Naturalesa:
Descriure el que es pretén dur a terme amb aquesta proposta, quina és la seva
finalitat última.
Es determina el caràcter d'aquesta intervenció, preventiu, de tractament,
rehabilitació, informació, assessorament...

2. Fonamentació:
Síntesi de les conclusions de l'estudi que justifiquen la proposta d'intervenció,
basada en els resultats obtinguts en la nostra investigació. Explicarem què és el
que origina la realització de la nostra proposta.

3. Objectius:
Els objectius responen a la pregunta: per què s'ha de fer la proposta?. Ens
indiquen la finalitat que es pretén aconseguir.
Els objectius són els que donaran significat ple a la proposta, en funció d'aquests
definirem les actuacions.
Hem de definir els objectius generals, que corresponen al propòsit de la
intervenció, els secundaris que són les posteriors especificacions o passos que
s'han de donar per aconseguir l'objectiu general.

4. Determinació de les actuacions:
En aquest apartat s'han de reflectir les actuacions que es realitzaran. Definir en
què consistiran i com pretenem que es desenvolupin cadascuna d'aquestes.

5. Determinació dels recursos:
a) Recursos humans: determinarem les persones que han d'intervenir en
l'execució de les actuacions definides. La quantitat total de persones i la categoria
professional i funció que han d'exercir.
b) Recursos materials: enumerarem tots els instruments o materials que
necessitarem (instal·lacions, mobiliari, material fungible...).
c) Recursos Institucionals: explicarem totes les institucions que participaran en la
realització de les activitats.
d) Recursos financers: quines són les fonts d'ingressos amb les que contem
(aquells que ens facilitaran el pressupost ordinari, subvencions, aportacions
voluntàries...)



Forma d'avaluació:

El desenvolupament correcte del Pràcticum d'Investigació implica que l'estudiant
compleixi les activitats proposades en els terminis establerts per a cadascuna.
No s'avaluarà cap treball que no hagi seguit l'itinerari previst. Això vol dir que no
s'acceptarà cap treball sense tenir el projecte aprovat i sense haver passat per les
tutories grupals i individuals.

Els estudiants que vulguin optar a la convocatòria addicional de febrer, s'han de
posar en contacte de forma individual amb la professora Ramona Torrens per
programar la dinàmica a seguir en la realització del pràcticum.

Els criteris generals per a l'avaluació de la monografia són:

- Existència efectiva d'un procés investigador empíric demostrat mitjançant el
contingut de la monografia.
- Revisió bibliogràfica actual i adequada a la temàtica de la investigació.
- Explicació i coherència del model investigador, de la metodologia de recollida de
dades i de les tècniques utilitzades.
- Coherència i lògica en l'anàlisi i la interpretació de les dades i en les conclusions
formulades.
- Pertinença de la proposta d'actuació en relació als resultats de la investigació.
Creativitat en les propostes.
- Compliment estricte dels aspectes més formals de presentació de tot treball
acadèmic: presentació, redacció coherent i fluida, capacitat de síntesi, estructuració i
organització de la informació, correcció en la utilització de cites i de les referències
bibliogràfiques, etc.
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Observacions:

Metodologia i desenvolupament de l'assignatura.

El Pràcticum d'investigació és una assignatura troncal que té assignats 9 crèdits,
tots ells pràctics, que no es desenvoluparà, en la seva totalitat, en l'entorn d'una
aula en sessions col·lectives exposant uns continguts, sinó que es realitzarà en el
marc dels contexts o realitats a investigar i en base a sessions tutorials grupals i
individuals.

El treball de recerca (monografia) es realitzarà de forma individual. L'elecció de la
temàtica a investigar li correspon a l'estudiant, amb la única indicació de que sigui
un tema de l'àmbit de les ciències socials i, on hi tingui cabuda  l'acció professional
del treballador social. 

Tot i així, des de l'Àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials es
poden proposar, de forma institucional, línies concretes de recerca que es
considerin convenients, a les quals es poden vincular els estudiants del
Pràcticum, sempre deixant ben clar quin és l'espai i els objectius concrets del seu
treball d'investigació en relació a l'aportació de la resta de membres que poden
integrar el grup de recerca.

A continuació s'exposa la metodologia i el procediment a seguir per al correcte
desenvolupament del Pràcticum d'Investigació:
- Sessió col·lectiva de presentació del programa i objectius de l'assignatura als
alumnes. Es tracta d'explicar als estudiants què es pretén i quin procés
metodològic cal seguir per al correcte i satisfactori desenvolupament de
l'assignatura.
- Presentació de la proposta temàtica i de la realitat o fenomen a estudiar.
- Exposició de l'acceptació o no de les propostes d'estudi presentades pels
alumnes, i assignació del/de la Tutor/a del Pràcticum. En cas que no es consideri
viable la proposta plantejada la Coordinadora del Pràcticum d'Investigació ajudarà
l'estudiant a reconduir i reformular la temàtica, fenomen o realitat d'estudi, així com
els instruments de recollida de dades.
- Lliurament del projecte de la recerca.
- Retorn dels projectes corregits.
- Lliurament de la monografia.

 
SESSIONS GRUPALS sobre aspectes programats.

Un cop vista la proposta de tema presentada per l'estudiant, s'assignarà a cada



alumne un tutor i un grup de tutoria. Les sessions grupals seran de dues hores
(amb el corresponent tutor), amb l'objectiu d'ajudar metodològicament a l'alumne
a projectar i executar una investigació; des de l'estudi de les tècniques de
documentació i recollida de dades fins al coneixement de les tècniques d'anàlisi i
redacció dels resultats de la investigació. El contingut de les sessions serà:
1era. Sessió: Justificació de la investigació i revisió de la literatura (perfil bibliogràfic de
la investigació).
2ona. Sessió: Delimitació de les unitats d'anàlisi i observació. Determinació dels
objectius i les hipòtesis. Determinació de les variables i els indicadors de la
investigació.
3era. Sessió: Desenvolupament de la justificació de l'estratègia metodològica.
Disseny dels instruments de recollida de dades.
4art. Sessió: El qüestionari
5ena. Sessió: L'entrevista i la seva aplicació. L'entrevista en profunditat.
6ena. Sessió: L'anàlisi de dades: anàlisi quantitativa.
7ena. Sessió: L'anàlisi de dades: anàlisi qualitativa.
8ena. Sessió: Redacció dels resultats.

TUTORIA INDIVIDUALITZADA: el seguiment de tot el treball que van realitzant
els estudiants es farà de forma individualitzada amb el tutor corresponent i a petició
de l'alumne,  a fi de poder respondre a les necessitats concretes de cada alumne
i respectar el seu ritme de treball. Veure horari d'atenció als alumnes del tutor
assignat.


