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Prerequisits

És recomanable haver cursat prèviament matèries relacionades amb metodologia d'investigació (quantitativa i
qualitativa).

Objectius

En aquest mòdul del màster es tracten continguts avançats pel que fa a l'instrumental metodològic normalment
emprat en l'estadística i en mètodes d'investigació qualitatius. A banda dels aspectes formals d'obligat
coneixement i aplicació en tot treball de recerca, l'assignatura s'orienta vers el treball efectiu i pràctic amb
instruments metodològics de tipus tant quantitatiu com qualitatiu, i subratlla l'enfocament social i territorial. Es
treballa amb mètodes d'anàlisi estadístic multivariant, gestió de bases de dades, aplicació de mètodes
quantitatius i qualitatius, diagnosi i proposta territorial.

A més dels continguts esmentats, aquest mòdul té un apartat en el que es treballa la metodologia amb la que
s'han d'elaborar els Treballs Finals de Màster

Competències

Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats en lestudi de lordenació del
territori i el seu planejament
Aplicar metodologies múltiples danàlisi geogràfica a diferents escales territorials
Desenvolupar la capacitat crítica, danàlisi i de resolució dhipòtesis amb el màxim rigor i qualitat per a
cada àmbit despecialització territorial.
Dissenyar projectes de planejament urbà i gestió territorial utilitzant les figures i metodologies
adequades a diferents escales territorials
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari que potenciï els valors dequitat social i de
gènere.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les principals tècniques i processos d'obtenció d'informació en l'anàlisi qualitativa.
Aplicar metodologies basades en l'equitat i la justícia social i de gènere.
Comprendre el concepte actual de paisatges en l'ordenació del territori i el planejament urbà.
Conèixer els principals mètodes de planejament urbà i territorial.
Distingir les principals fases metodològiques de la planificació territorial i urbana: anàlisi, diagnòstic i
propostes.
Esgrimir la metodologia qualitativa i quantitativa òptima per a cada tema d'estudi.
Fer servir metodologies quantitatives d'anàlisi i diagnosi territorial i urbana.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la necessitat de gestionar l'espai d'una manera integrada atenent les seves múltiples
dimensions (social, política, econòmica, ambiental i física) a escala urbana i territorial.
Utilitzar les fonts d'informació estadística per a la planificació territorial i el planejament urbà.
Utilitzar les tècniques metodològiques més innovadores i efectives per a cada àmbit d'especialització
territorial.

Continguts

Elaboració del Treball Final de Màster (professor Jordi Nadal)

En aquestes primeres sessions del mòdul es donaran les pautes per elaborar el Treball Final de Màster

4 sessions de 2 hores:

Estructura d'un TFM
Bibliografia
Bases de dades
Estructura
Maquetació

Metodologia qualitativa (professor Miguel Solana)

L'objectiu d'aquestes sessions serà conèixer l'ús i les limitacions de les principals tècniques d'anàlisi qualitativa
enfocades als estudis territorials i l'elaboració de propostes d'ordenament i planificació. Les sessions
combinaran aspectes teòrics amb la realització de pràctiques amb programes de software d'anàlisi qualitativa.
En les sessions es treballaran els següents aspectes:

a) La combinació de mètodes i l'ús de la metodologia qualitativa dins de les metodologies mixtes
b) L'ús de les metodologies participatives que impliquen la participació activa dels grups/col·lectius
socials objectes d'estudi en la definició de la investigació i el treball de camp
c) Els principals aspectes ètics que comporta l'ús de la metodologia qualitativa, en especial els
aspectes relacionats amb l'anonimat i la confidencialitat, i les estratègies d'investigació encoberta
d) Una indicació sobre les tècniques qualitatives i la seva aplicació als estudis d'ordenació i planificació
territorial i urbana. S'incidirà especialment en las walking interviews i els mètodes visuals
(fotoestimulació, fotoveu i fotodocumentació)
e) Per últim es treballarà el procés d'anàlisi de la informació qualitativa: codificació i anàlisi de la
informació amb programes de software qualitatiu (CAQDAS), específicament el programa Atlas.ti.
Aquestes pràctiques es realitzaran integrament a les aules d'informàtica de la Facultat de Lletres.
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8 sessions de 2 hores (professor Miguel Solana):

Principals aportacions i usos de la metodologia qualitativa
Metodologies mixtes
Metodologies participatives
Aspectes ètics de la recerca amb mètodes qualitatius
Tècniques qualitatives (walking interviews i mètodes visuals) i aplicació als estudis territorials

4 sessions de 2 hores:

Anàlisi intensa de la informació: codificació
Eines informàtiques d'anàlisi de la informació qualitativa (CAQDAS)

Metodologia quantitativa (professors Joaquín Recaño)

Eines numèriques i espacials per l'anàlisi de la segregació residencial i les desigualtats socioeconòmiques en
àrees urbanes.

L'objectiu d'aquest mòdul és introduir als alumnes en diferents tècniques i metodologies d'anàlisi numèric i
espacial que els hi seran de gran utilitat a l'hora d'abordar l'anàlisi dels espais urbans.

Eines informàtiques d'anàlisi de la informació qualitativa (CAQDAS).

8 sessions de 2 hores (professor Joaquín Recaño):

Obtenció de dades locals a escala infra-municipal i construcció de taules dinàmica en Excel
Introducció a la estadística descriptiva: indicadors de tendència central i dispersió
Anàlisi de taules de contingència i test de Khi-2 de Pearson Indicadors de desigualtat: Corba de Lorenz
i índex de Gini
Càlcul i interpretació d'indicadors de segregació i concentració espacial
Anàlisi exploratòria de dades espacials (AEDE) amb el programa GeoDA, ús i interpretació dels
indicadors Global i Local Moran
Aplicació de les eines numèriques i espacials a un estudi de cas

4 sessions de 2 hores

Desenvolupament de l'estudi de cas amb pràctiques guiades sobre estadística descriptiva, càlcul 3
Desenvolupament de l'estudi de cas amb pràctiques guiades sobre estadística descriptiva, càlcul
d'indicadors de segregació i desigualtat i d'aplicació del programa GeoDa.

Metodologia

La metodologia de treball combinarà: classes presencials (exposició metodològica per part del professor);

sessions de seminari (discussions i debats a partir de presentacions prèvies); pràctiques amb el programari

informàtic (pràctiques de càlcul a l'aula d'informàtica); tutories en grup i individualitzades; comentari de

lectures de bibliografia; i treball autònom de l'estudiant.

Distribució de les tasques:

E-A presencial (40%).
E-A dirigit (20%).
E-A autònom (40%).

Les activitats que no es puguin fer presencialment s'adaptaran a les possibilitats que ofereixen les eines

virtuals de la UAB. Els exercicis, projectes i classes teòriques es realitzaran a través d'eines virtulals, com

tutorials, vídeos, sessions de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir
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tutorials, vídeos, sessions de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir

o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions orals del professorat, sessions de seminari, pràctiques de classe a
l'aula i classes magistrals amb suport de TIC i debat en grup

83,5 3,34 8

Realització de pràctiques de càlcul i interpretació d'indicadors territorials i
demogràfics

48,75 1,95 7, 12

Tipus: Supervisades

Discussió de lectures de llibres i articles i tutories en grup/individualitzades 30 1,2 9

Tipus: Autònomes

Lectura de llibres, articles i altres materials docents, estudi de la bibliografia,
elaboració de treballs i presentacions sobre lectures i pràctiques

42,75 1,71 4

Avaluació

Aquest mòdul està dividit en tres parts:

Tècniques d'elaboració de TFM
Mètodes qualitatius
Mètodes quantitatius

Cal superar cada una de les tres parts. La primera en base al treball participatiu i les dues segones amb
pràctiques i una prova d'avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assitència i participació activa 20% 0 0 7, 8

Desenvolupament treball final de màster 16% 20 0,8 5, 6, 9, 12

Informes i pràctiques 34% 0 0 3, 6, 10, 11

Pràctiques associades a Atlas.ti 14% 0 0 1, 4

Ressenyes 8% 0 0 2, 3

Bibliografia
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Disponible a les aules d'informàtica de la facultat:

Atlas.ti
Geode
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