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Títol 
activitat

 
Aplicacions del programa ATLAS.TI a l’anàlisi de textos, imatges i 
sons

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per Joan Miquel Verd
Hores a 
certificar

12

Places 15
Dates:
Hora:
Lloc:

16,17 i 18 de gener
de 10 a 14 h
Aula Docència Informatitzada 1 del Campus Catalunya

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

L’activitat consistirà en un en què, en primer lloc, s’oferirà una panoràmica

introductòria de les diferents formes en què es pot abordar l’anàlisi de la

informació  qualitativa.  En  el  segon  lloc,  i  com  a  part  central  del  curs,

s’abordarà  l’ús  del  programa  ATLAS.ti,  com  a  eina  útil  per  a  posar  en

pràctica les diferents orientacions metodològiques presentades inicialment.

OBJECTIUS

El  curs  té  dos  objectius  principals.  En  primer  lloc  el  curs  s’orientarà  a
transmetre a l’alumnat el coneixement necessari per reconèixer i reflexionar
críticament  sobre  els  fonaments teòrics  i  epistemològics  de les  diferents
tècniques  qualitatives  d’anàlisi;  d’aquesta  manera  l’alumnat  adquirirà  la
capacitat  d’associar  les  tècniques  tractades  als  grans  corrents  teòrics  i
metodològics de les ciències socials.  En segon lloc,  el  curs tindrà com a
objectiu que l’alumnat aprengui  a fer  servir  el  programa ATLAS.ti  com a
suport tecnològic per a realitzar tot el seguit d’anàlisis revisades, aplicades
a qualsevol tipus de material qualitatiu, ja sigui textual, gràfic o sonor.

CONTINGUTS

1ª  sessió:  Introducció:  Fonaments  de  l’anàlisi  qualitativa  assistida  per
ordinador

2ª sessió: Les funcions bàsiques del programa

3ª sessió: Eines per al treball conceptual

4ª sessió: L’anàlisi de materials no textuals. L’ús combinat de l’ATLAS.ti amb
programes d’anàlisi quantitatiu



METODOLOGIA 

La metodologia didàctica de l’assignatura es fonamentarà en dos tipus de
docència.  Per una banda,  quan l’objectiu de la sessió sigui  transmetre a
l’alumnat continguts  de caràcter  clarament  teòric,  les  classes  tindran un
caràcter magistral participatiu; això és, classes fundades en les explicacions
del  docent,  però  amb  una  dinàmica  que  faciliti  l’aprenentatge  actiu  i
participatiu.  Per  altra  banda,  quan  l’objectiu  sigui  transmetre  la  lògica  i
funcionament del programa informàtic en què es basa part pràctica del curs,
el tipus d’ensenyament serà aplicat, en base al treball amb els ordinadors.

DESTINATARIS 

Professors/res  dels  Departament  de  la  URV (preferentment  membres  del
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social i/o membres del Grup
de Recerca en Antropologia Social)

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Diverses opcions: fer exercici a casa que serà avaluat pel professor, o bé fer-
ne a l’aula per tal de comprovar l’assoliment de continguts. En aquest segon
cas no es posaria nota.
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