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ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Aquesta assignatura consta de la suma de dos blocs de coneixements interrelacionats:  el 
teòric i el metodològic. Al llarg del primer quadrimestre es desenvoluparan els continguts  
teòrics que es complementaran amb l’aprenentatge metodològic que es tractarà durant el 
segon quadrimestre. Cada bloc té un programa i una avaluació específiques. 

La  correcció  i  la  qualitat  de  l’expressió  oral  i  escrita,  són  elements  importants  per  a 
l’exercici professional, per tant es penalitzaran les faltes d’ortografia i  les incorreccions 
lèxiques i sintàctiques bàsiques. 

L’atenció dins l’aula i la participació en l’aprenentatge és igualment important, per tant no 
es permetrà l’ús del mòbil dins la classe. 

a) PRIMER QUADRIMESTRE (Teoria Sociològica)

COMPETÈNCIES

1. Capacitat per treballar i concebre la professió en el respecte als drets fonamentals d’i -
gualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis de la 
cultura de la pau i dels valors democràtics.

2. Aprenentatge autònom per mitjà de l’anàlisi  bibliogràfica, la reflexió personal sobre 
l’observació dels contextos socials  i l’ús de les noves tecnologies com a eines de con-
sulta i recerca de fonts



3. Treball individual i  en equip
4. Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi,  d’organització i planificació 
5. Adquirir, de manera reflexionada, una visió objectiva i no estereotipada d’elements so-

cialment marcats com ara el gènere, les desigualtats, les diferències socials, culturals, 
lingüístiques..

6. Capacitat d’anàlisi i avaluació dels problemes i necessitats socials presents en la soci -
etat, a nivell local i global. 

7. Capacitat d’explicació i argumentació oral i per escrit, amb qualitat lingüística.

OBJECTIUS
1. Familiaritzar  els  i  les  alumnes  amb  els  conceptes  fonamentals  de  la  teoria 

sociològica i   la seua aplicació pràctica. 
2. Conèixer els referents teòrics bàsics de la Sociologia clàssica i contemporània  que 

aporten   elements  indispensables  per  comprendre  la  realitat  social  i  els  seus 
canvis.

3. Adquirir consciència de la necessitat que té el treballador social de tenir eines amb 
què  pugui  analitzar  realitat,  reflexionar  i  argumentar  de  manera  fonamentada  i  
rigorosa.

4. Adquirir  capacitat  d’anàlisi  per  explicar  els  canvis  actuals  i  analitzar  les  seues 
conseqüències en la societat actual. 

5. Adquirir capacitat de reflexió crítica sobre els fenòmens socials (locals, globals)en 
què viu l’alumnat, com a persona i com a futur treballador social   

CONTINGUTS

 
TEMA  1.LA  PERSPECTIVA  SOCIOLÒGICA,  UNA  MANERA  D’ANALITZAR, 
ENTENDRE I EXPLICAR  EL MÓN 

1.1.Els  orígens de la  sociologia.  Conceptualització  bàsica.  La  naturalesa,  l’abast  i  les 
característiques  de la sociologia. 

1.2.  La  permanent  interpretació  de  la  societat.  Les  aportacions  clàssiques  a  l’anàlisi 
social: Marx, Weber i Durkheim. Les aportacions actuals d’àmbit mundial i nacional: Z.  
Bauman; S. Giner

    
TEMA 2. LES DIMENSIONS DE LA SOCIETAT. TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES 
I CULTURALS I AFECTACIONS SOCIALS. 

2.1. El canvi social en la societat actual. Transformacions dels escenaris socials i dels 
hàbits, referents, trajectòries i models de vida de les persones. L’espai i el temps. La  
realitat social i la percepció.  
 
2.2. Gènere i societat. La perspectiva de gènere com element de transformació social.  
Reptes i problemàtiques actuals.  

2.3.  Les  famílies.  Del  paper  tradicional  a  les  transformacions  actuals.   Causes  i 
conseqüències dels canvis i les transformacions.



2.4.  Societats  multiètniques,  multiculturals  i  multilingües.  Relacions,  conflictes, 
consensos i adaptacions. 

2.5. Velles i noves desigualtats socials: edat, gènere, ètnia, accés al treball, accés a la 
comunicació,  competències lingüístiques.

2.6.Els  grups  de  la  societat.  Les  institucions.  Les  comunitats.  Grups  socials  i 
organitzacions. El tercer sector. Organitzacions simples i complexes que treballen en 
actuacions de caràcter social.  Projectes i intervencions socials d’àmbit local. 



b) SEGON QUADRIMESTRE (metodologia) 

 COMPETÈNCIES

1. Aprenentatge autònom per mitjà de l’anàlisi  bibliogràfica, la reflexió personal sobre 
l’observació dels contextos socials i l’ús de les tecnologies.

2. Treball en equip  
3. Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi, d’organització i planificació de tasques 
4.  Competències per explicar i argumentar oralment i per escrit, amb qualitat i correc-

ció, plantejaments i resultats d’una investigació 
5. Adquisició d’estratègies para plantejar i planificar un  projecto d’investigació.  
6. Ús de les tecnologies com a instruments de suport, consulta i investigació. 
7. Adquisició d’estratègies per enfocar, elaborar i  redactar correctament un informe 

d’investigació social.

OBJECTIUS

1. Adquirir  consciència de la  necessitat  que té  el  treballador  social  de tenir  eines 
metodològiques amb les quals pugui investigar aspectes socials de l’entorn on viu o 
treballa. 

2. Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre metodologia i tècniques adient per fer 
una investigació sociològica.

3. Adquirir estratègies para treballar de manera eficaç i eficient en equip 
4. Adquirir estratègies teòriques i metodològiques per realitzar investigacions d’abast 

micro sobre l’entorn i l’espai immediat en què es vol actuar.
5.  Aprendre a aplicar el pluralisme metodològic en investigacions sobre problemàti -

ques de la realitat quotidiana.
6. Adquirir estratègies de comprensió per a la lectura i  anàlisi d’investigacions  de re-

ferència,  d’àmbit local, nacional i internacional, rellevants.

CONTINGUTS

Introducció 

Del treball de recerca de Secundària a la investigación sociològica 
La metodologia científica i la investigació social. Aplicació  al Treball Social

 1.3.   El pluralisme metodològic. 

Investigar 

2.1.  Elements de la investigació social. El sistema conceptual.  

    2.2. El procés d’investigació.  Projecte i disseny. 

    2.3. Les tècniques d’investigació social. 

    2.4. Anàlisi  d’investigacions reals de diferents equips d’investigació locals, nacionals i 
internacionals



Metodologia  quantitativa
 

L’enquesta. Definició. Terminologia bàsica. Característiques i mètodes.
El disseny de l’enquesta. Univers i mostra.  Mostreig. Error mostral.
L’instrument bàsic de l’enquesta: el qüestionari. 
El disseny del qüestionari. Les preguntes. Presentació, pretest i redacció final.
L’administració del qüestionari. Les eines de suport via xarxa. Avantatges i inconvenients.
Anàlisis univariable i bivariable.
El tractament de la informació recollida.

 

 Metodologia qualitativa 
El grup de discussió. L’entrevista i les històries de vida.
Preparació dels guions i adequació a objectius d’investigació
El desenvolupament de les entrevistes. L’enregistrament i la transcripció.
El tractament i l’elaboració de la informació recollida.

L’informe final 
Les parts fonamentals de l’informe final. Estil de redacció, registre. Presentacions diverses 

segons la finalitat i els destinataris. 

METODOLOGIA

Durant el primer quadrimestre, el mètode d’ensenyament que s’utilitzarà  combinarà les 
exposicions  teòriques   amb  el  treball  pràctic  per  part  de  l’alumne,  per  mitjà  de 
l’enfocament  ABP (aprenentatge basat  en  problemes),  que permeti  la  descoberta  i  la 
reflexió individual de l’alumnat. 

La tasca dels grups mitjans està enfocada a desenvolupar el treball pràctic i el treball que 
es farà en els grups del primer quadrimestre tindrà continuïtat en el segon. En el primer  
quadrimestre es treballaran estratègies de cerca de coneixements  teòrics que hauran de 
ser la base del treball d’investigació que es desenvoluparà en el segon quadrimestre  que 
caldrà lliurar a final de curs. 

En  el  segon  quadrimestre  l’enfocament  estarà  adreçat  a  què  l’alumnat  aprengui 
metodologia per mitjà de la pràctica. Es treballarà a partir  de l’exposició i debat sobre 
estudis  de  referències  d’equips  d’investigació  de  la  UdL  i  d’altres  universitats. 
Especialment,  es treballarà en el  grup gran i  en els grups mitjans a partir  d’exemples 
pràctics i de dissenys elaborats pel propi alumnat, el procés d’investigació provocant la 
pràctica de les diferents metodologies estudiades.        

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’assignatura abasta dos quadrimestres, en cadascun d’ells hi ha uns continguts i  una 
metodologia determinada y una avaluació  concreta. Per aprovar l’assignatura cal aprovar 
els dos quadrimestres. 



 Els alumnes que suspenguin l’assignatura  l curs següent caldrà que facin les mateixes 
activitats que es programin en el curs normal –les de tot el curs o les de la matèria del 
quadrimestre  que  no  hagin  aprovat.  L’assistència  és,  en  aquests  casos,  igualment 
obligatòria, tant al grup gran com als mitjans. Només si demostren que no poden assistir 
perquè els coincideix amb una altra assignatura en quedaran exempts. Les obligacions 
sobre  activitats,  períodes  de  lliurament  de  treballs,  etc.  seran  els  mateixos  que 
s’estableixin per al grup classe. 

Al llarg del curs s’introduiran tècniques d’autoavaluació,  com ara les rúbriques, per tal 
d’incorporar l’autorevisió com una eina més de l’aprenentatge autònom.  L’avaluació serà 
continuada. Cada quadrimestre té una avaluació específica. 

Al llarg del primer quadrimestre els alumnes hauran de desenvolupar diferents tasques, 
quatre d’elles caldrà fer-les en les classes de grup gran i tenen el caràcter de ser bàsiques  
i  obligatòries, una  farà referència al  contingut del primer bloc temàtic i  les altres tres  
correspondran al segon. A l’inici de cada bloc s’especificarà el contingut i els elements 
d’avaluació d’aquestes tasques obligatòries. Cada una de les tasques valdrà un 25% de la 
nota, sobre un total de 100. Per aprovar el quadrimestre caldrà aprovar totes les tasques 
obligatòries. 

Al  llarg  del  segon  quadrimestre  l’alumnat  haurà  de  resoldre,  entre  altres  tasques 
complementàries, tres pràctiques de caràcter obligatori en les classes de grup gran.
Haurà de desenvolupar també, en els grups mitjans del primer i segon quadrimestre una 
investigació sociològica sobre un tema relacionat amb els àmbits de treball del treballador 
social.  Aquesta  investigació  tindrà  dos  fases  i  per  tant  dos  avaluacions:  la  tasca 
d’emmarcament teòric que es farà en el grup mitjà del primer quadrimestre valdrà un 25% 
de  la  nota  i  la  tasca  de  desenvolupament  metodològic  i  procés  d’elaboració  que  es 
desenvoluparà  en  el  segon  quadrimestre  valdrà  un  25%.   Dos  de  les  tres  tasques 
obligatòries del segon quadrimestre (grup gran) valdran un 20% cadascuna d’elles i la 
tercera  un  10%.  A  l’inici  del  segon  quadrimestre  s’especificarà  el  detall  d’aquestes 
tasques i els elements d’avaluació.  No es podrà aprovar el quadrimestre si no se supera 
el  desenvolupament  de  la  investigació.   La  nota  final  de  l’assignatura,  si  els  dos 
quadrimestres i la investigació està aprovada, serà la mitja entre les tres qualificacions. 

L’assignació de crèdits ects és orientativa i es poden donar variacions fins al 20%

 
BIBLIOGRAFIA 

Aquesta és una bibliografia de referència bàsica. Al llarg dels dos quadrimestres s’anirà 
donant bibliografia específica per a cada bloc i per a cada tasca.

 
 -ARIAS, A.; FERNÁNDEZ, B. 1998. “La encuesta como técnica de investigación social”, a 
A. Rojas, J. Fernández, y C. Pérez: Investigar mediante encuestas. Madrid: Síntesis.
-BAUMAN, Z. (2006) Vida líquida, Barcelona: Paidós
-BELL, J. 2002. Como hacer tu primer trabajo de investigación, Barcelona: Gedisa
-BELTRAN, M. 2003 “Cinco vías de acceso a la realidad social” dins La realitat social, 
p.13-157, Madrid, Tecnos
-BERGER, P. & LUCKMANN, T. (1994):  La construcción social de la realidad. Buenos 
Aires: Amorrortu editores.



- CEA d‘ANCONA, M.A.; VALLES MARTINEZ, M. (2012) Evolución del racismo y la  
xenofobia en España (informe 2011),  Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
-COLOMER, J.L. 2001 “Lentes sociológicas. ¿Cómo ven y analizan la sociedad los soció-
logos y las sociólogas?” dins Los métodos de investigación en ciéncias sociales. P.43-75, 
Madrid: Laberinto. 
-DDAA (2012) Societat catalana, 2011 Barcelona: Associació Catalana de Sociologia
-DOMÍNGUEZ, M; COCO, A. 2000. Tècniques d’Investigació Social I. Barcelona: Edicions 
de la Universitat de Barcelona.
-FLAQUER, L. (2000): Les polítiques familiars en una perspectiva comparada. Fundació la 
Caixa, Barcelona
- GALLEGO, F. (2001). Aprender a generar ideas. Barcelona: Paidós.
-GARRETA,J. (2000): Els musulmans de Catalunya ed. Pagès editors, Lleida
-GINER, S. (2001): Sociología, Edicions 62, Barcelona  
-GINER, S. (2003): Teoría Sociológica clásica, Ariel, Barcelona.
-GINER, S. (2003): Teoría Sociológica moderna. Ariel Sociologia, Barcelona
-HERRERA GOMEZ,  M. & JAIME CASTILLO,  A.  (2004)  Sociedades complejas,  Ariel, 
Bercelona 
-IGLESIAS DE USESEL, J & TRINIDAD REQUENA, A. (2005) Leer la sociedad Tecnos, 
Madrid
-INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES. (1998): Actitudes hacia los 
immigrantes. Ministerios de Asuntos Sociales, Madrid
-LÓPEZ, P.; LOZARES, C. (1999). Anàlisi bivariable de dades estadístiques. Bellaterra: 
Servei de Publicacions de la UAB.
-LOSADA, JL. & LOPEZ-FEAL, R. (2003), Métodos de investigación en ciencias humanas 
y sociales, ed. Thompson
-MAALOUF, A. (2003) Identidades asesinas, Madrid: Alianza editorial
-MAYORAL, D.; MOLINA, F. SANVICEN, F. (2011) El Ágora compartida. Democracia y  
asociacionismo de inmigrantes. Lleida: Milenio
-PASCUAL, A. (1998): “Migracions a Catalunya: entre la mobilitat i l’ensenyament”, dins 
GINER, S. (1998): La societat catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona 
- QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. 1997. Manual de recerca en ciències socials. Bar-
celona: Herder.  
-RAMIREZ, A. (2011) La trampa del velo. El debate sobre el uso del pañuelo musulman. 
Madrid: Catarata
-SAMPER, L. (coord) Agusti, A. & Domingo, J. &Garreta, J. & Mayoral, D. & Molina, F.  
(2002):  Integració  social  dels  immigrants  a  Lleida:  noves  y  velles  migracions,  Pagès 
editors, Lleida
 - SIERRA BRAVO, R. 2001. “El proceso de investigación social”, a Restituto Sierra Bra-
vo: Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo. (14ª edició)
-SUBIRATS, J.   (2004) Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i  
europea. Obra Social de la Fundació La Caixa, Col.lecció estudis socials, núm. 16. 
Barcelona, 
-TAYLOR S.J. & BOFDAN, R. (1984) Introducción a los métodos cualitativos de investiga-
ción, Paidós, Barcelona
-TEZANOS, J. F. (2001): La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en  
las sociedades tecnologicas. Biblioteca Nueva,  Madrid


