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PRESENTACIÓ 
 
Un deis aspectes fonamentals a treballar en el desenvolupament de la carrera 
academica és la visibilitat científica deis investigadors. Aquesta visibilitat esta 
clarament relacionada ambla seva capacitat de publicar en revistes d'impacte 
perque aquestes són les més valorades a l'hora de l'avaluació de la recerca en 
les diferents convocatories i per les diferents instancies. 

En els darrers anys i en l'ambit de les ciencies de l'educació, s'observa un auge de 
recerques que es basen en dades quantitatives. Si bé amb aquestes metodologies 
ofereixen  diverses  avantatges,  no permeten respondre algunes preguntes sobre 
els processos d'ensenyament  i aprenentatge que només es poden abordar des de 
la recerca qualitativa. Un deis grans reptes del paradigma qualitatiu és la gran 
diversitat i complexitat que poden adquirir les dades recollides, així com la manca 
de coneixement de les estrategies de fiabilitat i validesa que es poden utilitzar en 
aquest paradigma. Aquests dos elements poden disminuir la visibilitat de la feina 
realitzada. 

La finalitat d'aquest seminari és donar eines i estrategies als investigadors de 
l'ambit de les Ciencies de l'Educació sobre la redacció d'articles científics amb dades 
qualitatives que puguin millorar la presentació de resultats basats en dades 
qualitat. 

 

OBJECTIUS 

 

Analitzar el tipus de preguntes que es poden respondre des del paradigma 
qualitatiu de recerca educativa, així com altres característiques rellevants 
d'estudis qualitatius que han tingut un nivell alt d'impacte en els darrers anys. 

 
Comparar les diverses metodologies de recollida de dades característiques del 
paradigma qualitatiu (entrevistes, observació, anàlisi de documents…), els seus 
instruments habituals, i les avantatges que ofereix cadascuna a l’àmbit. 
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Aplicar criteris de fiabilitat i validesa característics del paradigma qualitatiu en la 
propia recerca. 

 

Utilitzar algunes formes habituals d’organitzar el producte final en la recerca 
qualitativa per augmentar el seu atractiu com, per exemple, l’estudi del cas. 

 

CONTINGUTS 

 
 

Sessió 1: 
 
Característiques més rellevants deis articles d'impacte: problema plantejat i 
pregunta de recerca formulades, estructuració del discurs, estil de redacció, 
presentació deis resultats. Formulació de preguntes característiques del 
paradigma de recerca qualitatiu. 
 
Principals característiques de les metodologies de recollida de dades: 
entrevistes, observació i anàlisi de documents. Avantatges i inconvenients 
que ofereixen els instruments de recollida de dades relacionats en la recerca 
qualitativa. 
 
lntroducció a la fiabilitat i validesa en la recerca qualitativa. Estrategies per 
dotar o incrementar la fiabilitat i validesa la propia recerca (p. ex. validesa 
aparent, validesa en el criteri, triangulació...). 

 
Sessió 2: 
 
Aprofundiment en diverses estrategies per dotar o incrementar la 
fiabilitat i validesa la propia recerca (p. ex. validesa aparent, validesa 
en el criteri, triangulació ...). 
 
lntroducció a l'estudi de cas. Definició de "cas" a partir de diversos 
exemples. Exploració de les diverses formes que pot adquirir l'estudi de 
cas, de les avantatges a l'hora de presentar dades qualitatives, així com 
deis reptes a tenir en compte. 

 

METODOLOGIA  

 
 

La metodología que s'utilitzara és la del seminari per tal de facilitar la 
interacció i l'intercanvi entre els assistents al seminari i els formadors. 

 

 



 

 

 

MATERIAL  

 

 
Es recomana a les persones participants que duguin el seu ordinador o dispositiu 
similar. 

 

DESTINATARIS  

 
 

Professors, investigadors i investigadors en formació (estudiants de doctorat) 
de l'ambit de les Ciencies de l'Educació i de tots aquells investigadors que hi 
estiguin interessats. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 
En tot cas, si que sera convenient avaluar el nivell de satisfacció deis assistents. 

Assistència del 80% 
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