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1. Identificació del curs: 14100.06 

 

Nom: Metodologies i tècniques d’investigació social aplicades a la recerca 
 
Hores de formació: 25 hores presencials. (60 hores computables amb avaluació superada) 
Dates d’impartició: 22 al 31 de gener de 2018  
Idiomes d’impartició: Valencià 
Places ofertades: 30 presencials 
 
Professorat:  
Ana Martí Gual  (Departament de Filosofia i Sociologia. UJI) 
Vicent Querol Vicente (Departament de Filosofia i Sociologia. UJI) 
Xavier Ginés Sánchez (Departament de Filosofia i Sociologia. UJI) 
Emma Gómez Nicolau (Departament de Filosofia i Sociologia. UJI) 
Arantxa Grau Muñoz  (Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València) 
 

2. Motivació 

 
Els aspectes metodològics són clau en el procés d’investigació. Tota recerca doctoral, independentment de 
l’àrea de coneixement, se sosté de manera més o menys explícita en una perspectiva metodològica i fa ús 
de tècniques d’investigació. Si bé en algunes àrees de coneixement la part metodològica és molt visible, 
està clarament estipulada i segueix unes fases delimitades, en altres es fa més difusa i pot quedar més 
estretament vinculada amb la discussió teòrica. Així doncs, tota la recerca sobre aspectes de la realitat social 
utilitza procediments de recollida, producció i anàlisis de dades, l’explicitació dels quals aporta rigor a la 
recerca i permet fer més transparent i sistemàtic el procés d’investigació.  
 

3. Requisits 

 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 

4. Competències i destreses personals 

 
Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb l’aplicació de 
tècniques d’investigació social a la seua investigació doctoral . Amb caràcter general: 

● Comprensió sistemàtica dels principis i fonaments de la metodologia quantitativa i qualitativa. 

● Capacitat d’adequar els procediments de recollida, producció i anàlisis de la informació a l’objecte 
d’estudi e realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
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● Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 
social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 

 
Amb caràcter particular: 

● Capacitat per a identificar els objectius de les principals tècniques de producció, recollida i anàlisi 
de dades. 

● Capacitat per a adequar el disseny metodològic i tècnic a l’objecte d’estudi.  

● Capacitat per seleccionar mostres representatives i significatives. 
● Capacitat per dissenyar les tècniques de producció de dades. 

● Capacitat per dissenyar els models d’anàlisis de les dades recollides. 

 
D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

● Treballar en el disseny metodològic de la seua proposta doctoral. 
● Identificar quin tipus de dades s’obtindran de la implementació de tècniques 

● Integrar l’aproximació teòrica en l’anàlisi de les dades produïdes o recollides.  

 

5. Continguts 

 
22-01-2017. Ana Martí Gual. 4 hores 

- Articulació epistemològica, metodològica i tècnica en el procés d’investigació. 
● La investigació social per a l’obtenció d’un coneixement pragmàtic.  

● La relació entre els objectius de la investigació i la metodologia.  
● Perspectiva qualitativa i quantitativa en l’estudi de percepcions, apreciacions i accions.  

 

23 al 25-01-2017. Vicent Querol,  Xavier Ginés i Emma Gómez: 12 hores 
● Peculiaritats de la pràctica qualitativa: mostres significatives i anàlisi estructural [Vicent 

Querol: 1,5 hores] 

● Introducció al disseny de pràctiques de recollida i producció de dades: [Vicent Querol,  
Xavier Ginés: 7,5 hores] 

▪ Observació participant/no participant 

▪ Entrevistes 
▪ Grups de Discussió  

▪ Mostreig de productes culturals (corpus literaris, fílmics, periodístics, fotogràfics...) 

● Introducció a l’anàlisi de dades qualitatives [Emma Gómez: 26-01-2017: 3 hores]: 

▪ Anàlisi de contingut: dimensió informativa dels discursos 
▪ Anàlisi del discurs: disseny de models analítics al servei del sentit de la recerca 
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29 al 31-01-2017. Arantxa Grau i Emma Gómez: 9 hores 

- Les dades quantitatives: fets socials, comportaments, accions i actituds  

● Les hipòtesi en la investigació quantitativa [Emma Gómez: 1,5 hores] 

● Tipologia de variables [Arantxa Grau: 1,5 hores] 

● L’enquesta estadística [Arantxa Grau: 3 hores] 

▪ Representativitat i mostreig 

▪ La construcció del qüestionari 

● Els dissenys experimentals [Arantxa Grau: 2 hores] 

▪ El control de la variable independent i el grup de control 
▪ Reactivitat i anàlisi de l’entorn 
▪ Tipologia d’experimentals i quasi-experimentals 

● Codificació i principis d’anàlisi [Emma Gómez: 1 hora] 
 
 

6. Metodologia docent 

 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 

7. Avaluació 

 
Els alumnes han de superar la prova final per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent. 
 

1. Horari i aules 
 
9:00 a 13:00 hs. 
 
22 al 26 de gener, aula FF0103AA de l’ Edifici del Consell Social i Escola de Doctorat 
29 al 31 de gener, aula FF0204AA de l’ Edifici del Consell Social i Escola de Doctorat 
 
 
8. Modalitat a distància 

 
No hi ha modalitat a distància.  
 
 


