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COMPETÈNCIES

•  Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
•  Capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi
•  Analitzar i avaluar els problemes i les necessitats socials presents a la societat.
•  Capacitat d’organització i planificació.
•  Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pot realitzar algun tipus 

d’intervenció social.
•  Resoldre problemes i prendre decisions. 
•  Treball en equip i lideratge.
•  Creativitat  i iniciativa

OBJECTIUS

• Reconèixer les particularitats i els elements comuns de la investigació quantitativa i qualita-
tiva.

• Conèixer els fonaments de la investigació qualitativa.



• Saber dissenyar un projecte d’investigació qualitativa.
• Conèixer la metodologia de la investigació qualitativa.
• Saber utilitzar correctament les tècniques de la investigació qualitativa segons el tipus d’in-

vestigació.
• Poder redactar un informe d’investigació qualitativa.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL

La investigació qualitativa.

La planificació de la investigació

Selecció d’unitats i disseny de la mostra

MÒDUL 2. EL TREBALL DE CAMP

Fases del treball de camp

L’observació participant

Entrevistes

Històries de vida i biografies

Grups de discussió

MÒDUL 3. L’ANÀLISI DE LES DADES 

La preparació per l’anàlisi

L’informe final

METODOLOGIA

Les 150 hores de la matèria que té l’alumne s’organitzaran amb les

següents activitats d’aprenentatge.

- Activitats presencials: 60 hores

 42 hores en gran grup. En elles es combinaran les sessions magistrals amb tas-

ques participatives dels alumnes.

18 hores en grup mitjà. El grup mitjà es fragmentarà amb grups que duran a terme 

una petita recerca de caire qualitatiu.  

- Activitats no presencials: 90 hores

• 30 hores. Lectura de textos.

• 57 hores investigació i coordinació amb el grup de treball.

• 3 hores proves d’avaluació.



AVALUACIÓ

13 % Assistència i participació activa a les activitats presencials

29% Disseny investigació en grup

29% Treball de camp en grup

29% informe investigació qualitativa en grup
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

MÒDUL 1 Presencial Exposició dels con-
tinguts

Treball de grup amb 
els continguts

Facilitar con-
ceptes i eines 
per la investi-
gació.

Promoure 
l’ús de les 
tècniques 
d’investiga-
ció.

Estimular la 
motivació

Preparació continguts, plani-
ficació de les activitats dels 
alumnes, reforçar els contin-

guts

Estimular el treball en grup

Reflexió sobre els con-
tinguts. Participar en les 
sessions, complementar 
continguts. Disseny d’u-

na investigació

11% Assistència 
i participació ac-
tiva a les activi-
tats presencials

20% Disseny in-
vestigació  quali-

tativa en grup

MÒDUL 2 Presencial Exposició dels con-
tinguts

Treball de grup amb 
els continguts

Facilitar con-
ceptes i eines 
per la investi-
gació.

Promoure 
l’ús de les 
tècniques 
d’investiga-
ció.

Estimular la 
motivació

Preparació continguts, plani-
ficació de les activitats dels 
alumnes, reforçar els contin-

guts

Estimular el treball en grup

Reflexió sobre els con-
tinguts. Participar en les 
sessions, complementar 
continguts. Realitzar el 
treball de camp de la in-

vestigació

11% Assistència 
i participació ac-
tiva a les activi-
tats presencials

20% Treball de 
camp investiga-

ció qualitativa en 
grup

MÒDUL 3 Presencial Exposició dels con-
tinguts

Treball de grup amb 
els continguts

Facilitar con-
ceptes i eines 
per la investi-
gació.

Promoure 
l’ús de les 
tècniques 
d’investiga-
ció.

Preparació continguts, plani-
ficació de les activitats dels 
alumnes, reforçar els contin-

guts

Estimular el treball en grup

Reflexió sobre els con-
tinguts. Participar en les 
sessions, complementar 
continguts. Anàlisi de les 

dades

11% Assistència 
i participació ac-
tiva a les activi-
tats presencials

20% Informe in-
vestigació quali-

tativa en grup



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Estimular la 
motivació

Tutories indivi-
dualitzades

Presencial Resoldre qüestions 
d’aprenentatge

Facilitar con-
ceptes i eines 
per la investi-
gació.

Promoure 
l’ús de les 
tècniques 
d’investiga-
ció.

Estimular la 
motivació

Atendre necessitats indivi-
dualitzades

Reflexió crítica 7%


