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Títol activitat Pràctica de recerca qualitativa en l’àmbit de les ciències jurídiques 
 

Tipus d’activitat Curs 
Impartit per  Mònica Pons Hernández 
Hores a certificar: 3 
Places: 20 
Dates: 
Hora: 
Lloc: 

 20 de març de 2023 
De 10 a 13h 
Campus Catalunya (aula a determinar) 

Idioma:   Català / Castellà 

 
 

 
 

1. PRESENTACIÓ 
 

Per a què utilitzar mètodes qualitatius? Quins tipus de preguntes us pot ajudar a respondre la investigació 
qualitativa? Com s'emprèn realment una investigació qualitativa rigorosa, ètica i reflexiva al món real? Aquest 
curs ofereix una guia pràctica als seus participants sobre el procés de recerca qualitativa d'inici a fi—des del 
disseny de la investigació i introducció als principals mètodes de recerca i la seva posada en pràctica fins a 
l'elaboració d'un pla de gestió de les dades i la aprovació per part del comitè ètic institucional. 

 
 

2. LÍNIA ESTRATÈGICA DEL CENTRE/DEPARTAMENT A LA QUE S’ADEQUA 
 
 

El curs s’emmarca en la política científica del Departament de Dret Públic. No es pot justificar 
documentalment amb el contracte-programa atès que no n’hi ha de vigent (va finalitzar el 2022). En 
concret: 

 
- El curs és necessari per desenvolupar aquells projectes de recerca vius, recentment concedits, en els que 

s’ha inclòs la metodologia qualitativa i per dissenyar propostes de nous projectes. La metodologia 
qualitativa no és la metodologia tradicional de l’àmbit del Dret. Des del Departament es promou la 
inclusió de la recerca empírica per tal d’optimitzar l’impacte social de la recerca del Departament. 

- La formació també és necessària per a supervisor/es de tesis doctorals que, amb aquesta mateixa 
finalitat, han optat per incloure o consideren incloure la metodologia qualitativa en les tesis en curs o 
futures. 



 

 
 

3. OBJECTIUS 
 

L'objectiu del curs és introduir els participants en la recerca qualitativa i oferir una explicació pràctica de com 
dur a terme una investigació qualitativa. Un cop finalitzat el curs, els participants han de ser coneixedors dels 
diferents mètodes de recerca i la seva posada en pràctica, i del procediment i aspectes a tenir en compte a 
l'hora d'obtenir el consentiment d'ètica. 

 
 

 
4. CONTINGUTS 

 
1. Qualitative Empirical Legal Reseach. Què és i per a què s’utilitza? 
2. Introducció als principals mètodes de recollida de dades i la seva posada en pràctica (entrevistes, 

observació, grups focals). 
3. Consideracions ètiques, reflexivitat, elaboració del pla de gestió de dades i procediment d’ètica URV dut 

a la pràctica. 
4. Preguntes específiques relacionades amb els projectes de recerca o les tesis doctorals dels participants. 

 
 

5. METODOLOGIA 
 

Descripció de la metodologia mitjançant la qual es desenvoluparà aquesta activitat (curs, seminari, 
conferència, etc.) 

 
Curs presencial d’orientació pràctica. 

 
 

6. MATERIAL 

 
S’utilitzarà la documentació de la URV d’aquests processos 

 

7. DESTINATARIS 

 
El curs s’adreça específicament als investigadors/es del Departament de Dret Públic, si bé la sessió presencial 
s’oferirà també als investigadors/es que puguin estar-hi interessats/des del Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer. 

 
No es pot concretar els destinataris abans de fer-ne la publicitat i inscripció. No obstant, sí que es pot dir que 
es tracta de professorat temps complet de diverses categories (Lectors/es, Agregats/des, TU, visitants i 
investigadors pre i postdoctorals). 
 

 

8. IMPACTE EN EL PROFESSORAT DESTINATARI I EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU/MÀSTER 
QUE IMPARTEIXEN 
 

 
Tal i com s’ha indicat, l’objectiu principal del curs no son els estudis de Grau i de Màster. No obstant, de 
forma indirecta pot acabar tenint impacte en tots els ensenyaments en la mesura que el professorat inclogui 
la metodologia qualitativa progressivament també a TFGs i TFMs. 
 
 
 
 
 



 

 
 

9. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 
 
Es controlarà l’assistència i es valorarà la participació. 

 
L’objectiu és l’aplicació pràctica als projectes en curs. Els i les participants hauran de fer l’exercici de sotmetre 
els seus projectes al procediment d’ètica de la URV. 

 
Es demana certificat de l’activitat. 
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