CURS APLICAT DE METODOLOGIA DE RECERCA QUALITATIVA
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
La realitat social i la influencia cultural tenen un gran impacte en les vivències, els
processos i el significat que cada persona atribueix a les seves experiències.
Entendre els fenòmens des de la realitat subjectiva dels altres es fonamental per a
poder conèixer en profunditat tal impacte i, en conseqüència, facilitar la
comprensió de les realitats socials. La metodologia de recerca qualitativa es va
desenvolupar dins el marc de les ciències socials; des de fa ja unes dècades,
aquesta metodologia està essent de gran utilitat i aplicabilitat dins l’àmbit de les
ciències de la salut per tal de comprendre els aspectes relacionats amb la salut i la
malaltia des d’una altra perspectiva que a la fins ara coneguda.
L’objectiu principal d’aquest curs es capacitar a l’alumnat per a entendre les bases
epistemològiques i metodològiques de la recerca qualitativa. No es pretén que
l’estudiant senzillament conegui què és la metodologia de recerca qualitativa sinó
que entengui la seva raó de ser, així com l’aplicabilitat. Per tant, un cop finalitzat
el curs, l’estudiant haurà de demostrar que compren la mirada qualitativa i sap
posar-la en pràctica de manera eficient.

METODOLOGIA
Es tracta d’un curs principalment presencial. La metodologia docent del curs combina
sessions teòriques, exercicis pràctics, sessions de treball en grup i individual, així com
formació autònoma en base a les lectures i activitats d’aprenentatge col·laboratiu,
suggerides pels docents fent servir la plataforma Moodle.
El curs s’estructura en 4 grans mòduls:
1. Fonaments teòrics de la recerca qualitativa

1

2. Tècniques de recollida de dades.
3. L'anàlisi de dades
4. Difusió dels resultats

CONTINGUTS ACADÈMICS
Mòdul I: Bases teòriques en Recerca Qualitativa
a)
b)
c)
d)
e)

Concepte y bases onto-epistèmiques
Metodologies: fenomenologia, etnografia, teoria fonamentada
Recerca quantitativa Vs. qualitativa
Metasíntesi
Aspectes ètics en recerca qualitativa

Mòdul II: Tècniques de recollida de dades
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mostreig i mostra
Història de vida
Diaris
Observació participant / no participant
Entrevistes: en profunditat i semi-estructurades
Grups focals

Mòdul III: L'anàlisi de dades
a)
b)
c)
d)

Conceptes generals
Codis, categories i metacategories
Els mapes conceptuals
Rigor científic

Mòdul IV: L'anàlisi de dades
a)
b)
c)
d)
e)

Protocol d’un estudio qualitatiu
Escriptura i estil
Elaboració de diagrames
Revistes d’impacte
El plagi

CRONOGRAMA
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Nº
DATA

TEMA

SESSIÓ
Dimarts,
1
7 de maig de 2013
Dijous,
2
9 de maig de 2013

− Presentació del curs.
− Avaluació diagnòstica.
− Concepte y bases onto-epistèmiques I
− Concepte y bases onto-epistèmiques II
− Recerca quantitativa Vs. qualitativa

Dimarts,
3
14 de maig de 2013

− Fenomenologia, etnografia i teoria fonamentada

Dijous,
4
16 de maig de 2013

− Metasíntesi

Dimarts,
5
21 de maig de 2013
Dijous,
6
23 de maig de 2013
Dimarts,
7
28 de maig de 2013

− Aspectes ètics en recerca qualitativa
− Mostreig i mostra
− Història de vida
− Diaris
− Observació participant / no participant

Dijous,
8
30 de maig de 2013
Dimarts,
9
4 de juny de 2013
Dijous,
10
6 de juny de 2013

− Entrevistes: en profunditat i semi-estructurades I
− Entrevistes: en profunditat i semi-estructurades II
− Grups focals
−
−
−
−

Conceptes generals
Codis, categories i metacategories
Els mapes conceptuals
Rigor científic

Dimarts,
11
11 de juny de 2013
Dijous,
12
13 de juny de 2013
Dimarts,
13
18 de juny de 2013
Dijous,
14
20 de juny de 2013

− Anàlisi de dades
− Protocol d’un estudio qualitatiu
− Escriptura i estil
− Elaboració de diagrames
− Revistes d’impacte
− El plagi
− Presentació dels projectes
− Avaluació anònima del curs

DIRECCIÓ I DOCÈNCIA
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Juan Manuel Leyva Moral. Professor Escola Superior d'Infermeria del Mar Doctor en
Infermeria per la Universitat Europea de Madrid. Master in Science (Nursing) per la
University of Edinburgh. Diplomat en Infermeria per l'EUI Santa Madrona. El seu treball
docent se centra en la metodologia d'investigació qualitativa, metodologia d'estudi /
escriptura acadèmica, i la imatge social del cos. Investigador principal del Grupo de
Enfermería para el Desarrollo de la Investigación cualitativa en VIH (GRENFIC·VIH) i
membre del Grup de Recerca en Competència Cultural (GRECC). Autor de diverses
publicacions en revistes científiques i llibres en l'àmbit de la infermeria.

AVALUACIÓ
Per obtenir la certificació acadèmica del curs serà necessari:
− Participació activa
− Assistència a un 80% del total de les sessions lectives
− Realitzar correctament els exercicis proposats durant el curs
− Elaboració i presentació a classe d'un breu projecte d'investigació sobre un
tema escollit per cada estudiant, utilitzant metodologia qualitativa. Aquest
exercici es presentarà a la resta del grup l'últim dia.

ORGANITZACIÓ
Escola Superior d’Infermeria del Mar
C/. Doctor Aiguader, 80, 3ª planta
Campus Universitari Mar.
08003 – Barcelona
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/

ADMISSIÓ
Titulats/estudiants universitaris de l'àmbit de la salut i/o ciències socials interessats en
ampliar els seus coneixements sobre el tema.

TITULACIÓ
En acabar el curs l’Escola Superior d’Infermeria del Mar expedirà un certificat
d'aprofitament.
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VALOR ACADÈMIC
7 ECTS distribuïts en 48 hores d'activitat docent presencial i 127 hores de treball
autònom de cada estudiant.

CALENDARI I HORARI
Data d’inici del curs: 7 de maig de 2013
Data finalització del curs: 20 de juny de 2013
Horari: Dilluns i dijous de 16 a 19:30 hores
Lloc de realització: Escola Superior d’Infermeria del Mar. Campus Universitari Mar. C/
Dr. Aiguader, 80; 08003 Barcelona
Idiomes: Català i castellà
MATRICULACIÓ I PREU
La matrícula es realitzarà a través de la pàgina web de l'Escola Universitària
d'Infermeria del Mar
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/masterpostgraus/postgrau1.html
Aquest curs té un cost de 490 € que s’ haurà d'abonar íntegrament en el moment de la
matrícula. El personal del Parc de Salut Mar i dels centres col·laboradors de pràctiques
rebrà un 10% de descompte.

CURS AVALAT PER
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