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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

 

Aquesta acció formativa té per finalitat introduir al Personal Docent i Investigador del 

Departament de Pedagogía de la URV en el disseny i execució d'investigacions basades en 

metodes mixtes. Entenem per metodes mixtes oque/Is dissenys d'investigació que 

incorporen mètodes i tècniques quantitatives-qualitatives i les combinen de forma 

integrada. Amb aquesta acció, els i les participants aprendran en quina mesura els metodes 

mixtes - una perspectiva emergent en camps com les Ciencies d'Educació, l'analisi de 

polítiques públiques i els Estudis Feministes- són aplicables als seus proposits de recerca i 

de quina manera poden contribuir a enriquir la qualitat de les nostres recerques. Per fer-ho, 

ens basarem en un taller teòrico-pràctic de 8 hores de durada, on a partir d'exemples 

basats en investigacions reals i l'aprofundiment en un estudi de cas, els i les participants 

aprendran quines són les bases ontològiques i epistemológiques en què es fonamenta la 

perspectiva de mètodes mixtes, quins són els principals dissenys de recerca emprats i quines 

són les estratègies d'integració més comunament utilitzades.  Les explicacions teòriques 

aniran acompanyades d'un estudi de cas basat en un deis tipus més bàsics de mètodes 

mixtes: l'analisi dels resultats d'una enquesta que inclou preguntes obertes i tancades a partir 

de l'ús d'un software informàtic. 

 

OBJECTIUS 

 

Conèixer com l'ús de mètodes mixtes pot adequar-se als nostres proposits d'investigació. 

Saber quins són els fonaments ontològics i metodològics de la perspectiva de recerca en 

mètodes mixtes.  

Conèixer quins són els principals dissenys de recerca basats en mètodes mixtes 

Aprendre a dissenyar una recerca basada en mètodes mixtes 

Aprendre a desenvolupar estratègies d'integració qualitatives-

quantitatives.  

Aplicar aquests coneixements a un cas d'estudi real. 

 

 

 

01RE0010-1 
Títol 

activitat 

Disseny de recerques utilitzant mètodes mixtes 

Tipus 

d’activitat 

Taller de recerca 

Impartit 

per 

Jordi Bonet i Martí 

Hores 8 

Places  20 

Dates:  

Hora:  

Lloc:   

4 i 11 de desembre de 2019 

De 10 a 14 h 

Aula PC1 de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 

(Campus Sescelades) 
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CONTINGUTS 

 
 

l. La recerca en mètodes mixtes: més en/la de la dicotomia qualitatiu-quantitatiu 

2. Els principals dissenys de recerca en mètodes mixtes 

3. Estratègies d'integració quantitativa-qualitativa 

4. Cas pràctic basat en una investigació real 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

L'activitat consistirà en un taller de caràcter teórico-pràctic de 8 hores de durada que combinarà 

la docència magistral amb el desenvolupament d'un cas pràctic assistit per ordinador. 

Els i les participants disposaran també d'una aula virtual ubicada al Moodle de la URV on 

podran accedir als materials, lectures i bibliografía d'interès per completar la seva formació. 

 

DESTINATARIS  

 

L'activitat es destina al Personal Docent i Investigador  del Departament  de Pedagogía de la 

Universitat Rovira i Virgili, als estudiants de doctorat del Departament i si quedessin places 

lliures estaría oberta a membres dels grups investigadors del Departament i a altre 

professorat de la Universitat Rovira i Virgili 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Per obtenir el certificat d'aprofitament sera necessari assistir a les dues sessions i haver lliurat la 

pràctica.  

Els instruments de verificació seran el full d'assistencia i la comprovació del lliurament de 

l'activitat vía Moodle. 



lnstitut de Ciéncies de l'Educació 
 

 


