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Objectius acadèmics de l'assignatura
La metodologia és fonamental per la recerca, però no és solament un conjunt de tècniques de recerca, sinó que és
també un posicionament crític, conceptual i d’enfocament. Segons els objectius que ens plantegem en la recerca
utilitzarem un tipus de metodologia o un altre, unes tècniques d’investigació o unes altres.
El debat i el sentit crític hauran de ser presents per conèixer i valorar críticament conceptes i enfocaments. En
aquest sentit, els objectius principals de l’assignatura són els següents:
Conèixer les bases teòriques i conceptuals de les metodologies de recerca (bàsicament en ciències socials
i de la salut)
Analitzar els processos metodològics i la fonamentació de la metodologia qualitativa
Analitzar les diverses tècniques de recerca qualitativa (bàsicament, l’entrevista en profunditat, les històries
de vida, els grups de discussió, els grups triangulars, investigació-acció i la tècnica Delphi)
Realitzar la pràctica d’una tècnica de recerca (petit treball de camp)
Transcriure el material obtingut (entrevistes, etc.)
Categoritzar i interpretar els resultats

Competències significatives
Coneixement i aplicació de les tècniques de recerca qualitativa aplicada a la recerca social i de salut
Familiarització amb investigacions etnogràfiques en l’àmbit sociològic i de les ciències socials, en el marc
de la recerca en salut.
Adquisició de la suficient experiència pràctica en recerca per estar en condicions d’una possible
incorporació a un equip de recerca interdisciplinari o multidisciplinar.
Capacitat per iniciar projectes de recerca i definir el context i les variables que intervenen
Habilitat per a gestionar el temps, aconseguint la màxima qualitat en la recerca qualitativa
Habilitat per analitzar dades i resultats de recerca en un ambient canviant de les disciplines de ciències
socials
Capacitat per a comunicar de forma efectiva els resultats de la recerca tant oralment com de forma escrita.
Respecte profund per l’ètica i la integritat intel·lectual
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat per articular el coneixement en presentacions orals i escrites.
Comprensió avançada del context internacional en el que es desenvolupa l’àrea de les especialitats en
salut.
Coneixement de les capacitats i possibilitats de les TIC, genèriques i específiques, en la seva àrea de
treball futur.
Comprensió sobre les temàtiques de la matèria almenys en un idioma estranger (anglès).

Continguts fonamentals de l'assignatura
Mòdul 1.- Introducció a la metodologia de recerca en ciències socials i de la salut. Bases teòriques i conceptuals
de la Metodologia Qualitativa
Mòdul 2.- Tècniques d’investigació qualitatives: processos de recollida de dades, elaboració de les dades;
categorització i interpretació de les dades, i anàlisis de resultats.
Mòdul 3.- L’entrevista en profunditat i les històries de vida,.
Mòdul 4.- Els grups de discussió, els grups triangulars i la tècnica Delphi.
Mòdul 5.- La investigació-acció.
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Mòdul 6.- La perspectiva fenomenològica.
Mòdul 7.- La teoria fonamentada

Eixos metodològics de l'assignatura
Els temes del programa es presenten amb una explicació oberta a classe, amb referències bibliogràfiques i
d'articles o plantejament d’estudis de casos que són aprofitats puntualment per fer comentaris i crítiques en grup i
individualment de manera semipresencial (crèdits teòrics i crèdits pràctics).
Fitxa de l’assignatura

Hores de treball

Crèdits ECTS

Lectura del material suport (núm.
pàgines)

Nº total pàgines /nº pàg llegides i assimilades x hora
(*)

1 ECTS (150 p. x
12h)

Realització de pràctiques

Hores setmanals de dedicació x setmanes de duració
del curs

---

Realització de treballs

Hores setmanals de dedicació x setmanes de duració 1 ECTS (2h x 14
del curs
setm.)

Lectures complementaries

Núm. total pàgines /núm. Pàg. llegides i assimilades x
0.5 ECTS (36 p. x 6h)
hora (*)

Recerca i obtenció d’informació

Hores destinades

1 ECTS (25 h)

Participació fòrums i debats

Hores destinades

0.75 ECTS (21 h)

Participació Tauler Professor

Hores destinades

---

Trobades presencials +
Realització d’Activitats d’Avaluació
Continuada

Hores destinades

0.75 ECTS (4h x 5
setm.)

Preparació i realització d’exàmens
/Treball Final

Hores de preparació + duració examen / Treball
Final

3 ECTS (6 hX 14
setm)

Total

125 hores

8 ECTS
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(*) Existeixen estudis que estipulen una mitjana de 6 pàgines per hora. Un crèdit ECTS equival a 25 hores.
Una assignatura semipresencial requereix unes estratègies diferents de quan curses una assignatura presencial.
Cal tenir molt clar què es realitzarà de manera presencial i què de manera virtual. Com també és necessària una
organització del temps de treball i una certa capacitat d’autodisciplina.
La part presencial comporta part dels crèdits teòrics i pràctics.
La part no presencial comporta la part virtual i la lectura i preparació d’alguns crèdits, i el treball escrit.

Sistema d'avaluació
Avaluació continua a partir dels crèdits pràctics i la participació activa, i lectures de llibres i articles que donaran
lloc a exposicions orals i a debats. S’haurà de realitzar un treball final, individual o en grup (màxim tres persones).

Debats
Introducció a la Metodologia Qualitativa
Entrevistes en profunditat i Històries de vida
Grups de Discussió
Investigació-acció
Treball de camp
Conclusions
Activitat

%

Assistència i participació activa a les sessions
presencials

25

Activitats no presencials (treball de camp, una
tècnica amb transcripció)

25

Treball de recerca (projecte) sobre la base de la
lectura de documents, articles i llibres i el treball de
camp realitzat

50

Guió de correcció del treball (5):

a. Presentació i estructura del treball: apartats (“imaginació sociològica" per articular el comentari en l'àmbit de
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salut, en una estructura coherent); aspectes formals (0.5)
b. Explicació: redacció, conceptes clars, termes propis de les Ciències de la Salut i Ciències Socials, en
general (terminologia integrada) (2)
c. Diàleg d’autors: aportacions d’estil novador, integració dels autors (i/o teories, conceptes...), reflexió “nova”
a partir de l’aportació dels diversos autors escollits i citats. (2)
d. En relació a aquests autors, les seves referències: bibliografia actualitzada, “adient” al tema o als temes
tractats... a partir dels apunts, articles, documents, capítols, llibres... Comentari de la bibliografia i de les
fonts d’informació (0.5)
CONSULTES: A determinar amb l’estudiantat matriculat
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