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Prerequisits

Es tracta d'un mòdul obligatori del MURE

Objectius

Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en la metodologia de la investigació en educació

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies
metodològiques.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar críticament les dades obtingudes en la investigació.
Aplicar el procés de buidatge de la informació, categorització i codificació de la mateixa com a font
d'informació, documentació i mitjans indispensables per a la recerca de l'àmbit socioeducatiu.
Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents instruments i estratègies de recollida de dades.
Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents tipus d'anàlisis i dels programes informàtics que en
faciliten el desenvolupament.
Construir i validar instruments en coherència amb l'opció metodològica escollida.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades.
Dissenyar estratègies de recollida d'informació que ens permetin donar resposta als objectius
plantejats.

Identificar i seleccionar les estratègies d'investigació més idonis per resoldre situacions problemàtiques
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Identificar i seleccionar les estratègies d'investigació més idonis per resoldre situacions problemàtiques
reals.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
Seleccionar o elaborar els instruments de recollida d'informació que ens permetin donar resposta als
objectius plantejats.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de
recerca en el seu context.

Continguts

1. Mètodes i dissenys de recerca en educació

1.1. Investigació quantitativa: ex post-facto, experimental, quasi-experimental, correlacional i descriptiva.

1.2. Investigació qualitativa: Investigació fenomenològica, etnogràfica, estudi de casos,
investigació-acció.

1.3. Altres: investigació basada en el disseny, i investigació evaluativa.

2. Instruments i estratègies de recollida d'informació

2.1. Tipologia d'instruments, estratègies i dispositius de recollida d'informació: protocols d'observació,
entrevistes i qüestionaris

2.2. Diseny, construcció i validació d'instruments i dispositius de recollida d'informació

3. Procediments per a l'anàlisi de les dades

3.1. Anàlisi de contingut i anàlisi del discurs per a dades textuals

3.2. Anàlisi estadistica per a dades quantitatives

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
• Classes magistrals / expositives
• Lectura d'articles
• Anàlisi i discussió col · lectiva d'articles
• Pràctiques d'aula
• Presentació / exposició oral de treballs.
• Tutories.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals 6 0,24 2, 11, 12, 13

Classes magistrals / expositives 60 2,4 4, 6

Presentació / exposición oral de treballs 4 0,16 1, 10
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Pràctiques d'aula: Disseny de recerques i discussió de la seva pertinença i
viabilitat

10 0,4 5, 8, 9, 14

Tipus: Supervisades

tutories supervisió del treball individual i ressolució de dubtes 60 2,4 4

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 55 2,2 3, 4, 7, 12

Lectura d'articles i fonts documentals 30 1,2 2, 11, 13

Avaluació

L'avaluació del mòdul es desenvoluparà mitjançant les activitats que s'indiquen.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per a poder aplicar aquest criteri serà
necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats.

El procediment de revisió de les proves es desenvoluparà de forma individual

L'assistència és obligatòria a les sessions presencials. Per a poder obtenir l'avaluació final positiva, l'estudiant
ha d'haver assistit a un mínim del 80% de les classes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats durant el desenvolupament del mòdul 20% - 25% 0 0 2, 6, 8, 9, 13, 14

Memòria / treball individual del mòdul 45% - 50% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14

Presentacions orals 20% - 25% 0 0 1, 10, 11
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