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Informació general de l'assignatura

Denominació MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ

Codi 101973

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA / 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ
CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

2 2

Coordinació VISA BARBOSA, MARIONA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

La càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant serà de
50 % en cada cas.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2018-19

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

tseres@filcat.udl.cat 6

VISA BARBOSA, MARIONA marionavisa@filcat.udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Analitzar la interacció entre el sistema comunicatiu i l'estructura social.
Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos en l'àmbit de la comunicació social.
Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació social.
Implementar les diferents metodologies d'investigació dels fenòmens comunicatius, en concret de les audiències,
tant pel que fa als mètodes i tècniques quantitatius com als qualitatius.
Conèixer les metodologies d'anàlisi dels productes audiovisuals.
Estar capacitat per a plantejar preguntes

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Generals

CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.

CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació

Específiques

CE4. Descriure les principals teories en l'àmbit dels mitjans de comunicació social i les seves elaboracions
conceptuals.

CE8.Aplicar el mètode científic de forma adequada a la recerca en l'àmbit de la comunicació, així com exposar els
resultats del procés d'investigació.  

Transversals

CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1. ESTRUCTURA BÀSICA D’UNA INVESTIGACIÓ: Particularitats de la investigació dels fenòmens
socials. Característiques del mètode científic. Article científic: Títol. Hipòtesi i objectius. Marc teòric. Metodologia.
Exploració de resultat. Conclusions. Bibliografia. Annexos.

 

TEMA 2. MÈTODES DE RECERCA QUANTITATIUS.  L’anàlisi de contingut i l’enquesta. Definició. Tractament i
preparació dels materials d’anàlisi: elaboració de categories, formulació d’hipòtesis i objectius, realització de
l’anàlisi, tractament i interpretació dels resultats.  

 

TEMA 3. MÈTODES DE RECERCA QUALITATIUS.

L’anàlisi de contingut qualitatiu. Anàlisi del discurs. Semiòtica narrativa.  L'entrevista. Els grups de discussió i
l’observació participant / no participant. L’etnografia com a mètode d’anàlisi de la comunicació. L'estudi de la
recepció.

 

TEMA 4. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA.  Trets formals i estilístics del text acadèmic.
 Presentació dels continguts davant del públic. Difusió  pública de la investigació.

Eixos metodològics de l'assignatura

TEORIA: Sessió magistral. Esdeveniments científics i / o divulgatius

PRÀCTICA GUIADA: seminaris, debats, Presentacions / exposicions, Resolució de problemes i exercicis,
pràctiques dirigides

PRÀCTICA AUTÒNOMA: treballs, Resolució de problemes i exercicis, pràctiques autònomes

ATENCIÓ PERSONALITZADA: tutories

PROVES Proves de desenvolupament, Proves objectives de preguntes curtes, proves pràctiques

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitat formativa
Hores destinades a
l'activitat formativa

Percentatge  de
presencialitat

Activitats dirigides
 

Sesions magistrals 75 100

Esdeveniments científics
i/o divulgatus

12 100

Seminaris, debats,
presentacions/exposicions

12 100
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Activitats
supervisades
 

Teballs (seguiment) 5 100

Foros de discussió guiats 5 100

Atenció personalitzada (tutories) 5 100

Activitats autònomes
Treballs i  estudi 170 0

Foros de discussió autònoms 10 0

Activitats avaluatives Activitats avaluatives 6 100

Sistema d'avaluació

La nota final serà el resultat d'aquestes activdades d'aprenentatge:

40%: treballs pràctics

40%: Examen teòric

20% Exposició
 

Bibliografia i recursos d'informació

BERGANZA, M.R.; RUIZ SAN ROMÁN, JA (coord.) (2005) Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos
y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid: McGraw-Hill.

Bericat, Eduardo. La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social: Significado y
medida. 1998.

BUSQUET; Duran. (2006). La recerca en comunicació. UOC.

CASETTI. F. (1999) Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación. Paidós

GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F. (comps.) (2001) El análisis de la realidad social. Métodos y
técnicas de investigación. Madrid: Alianza Editorial.

Pick de Weiss, Susan, López Velasco de Faubert, and Ana Luisa. Cómo investigar en ciencias sociales. México,
MX: Trillas, 1992.
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Quivy, Raymond, and Luc Van Campenhoudt. Manual de recerca en ciències socials. Herder, 2001.
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