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SEMINARIS DE SEGON  CURS I TERCER CURS (optatius) 

 
Per cursar aquests seminaris els estudiants de 2n curs i 3r curs de doctorat s’hauran 
d’inscriure prèviament,  dins terminis preestablerts des de coordinació. 
 
 

1. Seminari Un semestre per escriure i publicar el primer article de recerca 
(20 h) 
Professora: Dra. Montserrat Castelló 
Calendari: 8 sessions:  març, abril i maig 2017 (a l’inici de curs es concreten els dies i 
l’horari) 

  
CONTINGUTS: 

La publicació d’articles de recerca és una tasca de reconeguda complexitat i cada cop més 
constitueix un requeriment per a l’assoliment del títol de Doctor així com per al reconeixement 
en l’àmbit acadèmic. Aquest seminari proposarà als i les participants treballar sobre un article 
que es trobi en un estadi intermedi d’elaboració, per tal d’ajudar-los a desenvolupar les 
estratègies i els recursos discursius més adequats per fer visible la seva veu com a autors 
acadèmics. Es tractarà de revisar i editar el text, ajustant-lo a aquelles publicacions més 
adients a la tipologia de recerca i al tema de la seva tesi doctoral. 
Aquest curs combinarà l’explicació d’estratègies i la presentació d’eines de treball a través 
d’exemples amb sessions de treball en format taller en les que els/les participants treballaran 
en la revisió del seu article de forma col·laborativa en díades. El procés d’ensenyament-
aprenentatge es basarà, doncs, en la reflexió al voltant de la revisió dels esborranys successius 
dels articles dels/de les companys/es. 
Els estudiants que s’inscriguin al seminari han de trobar-se en un estadi avançat en el seu 
programa de doctorat (per exemple, han d’haver recollit com a mínim una part de les dades 
del seu estudi) i trobar-se en disposició de poder enllestir article de recerca en el curs 
del seminari. 

 
 

2. Seminari de Formació avançada en metodologies de recerca quantitativa 
- II (10 h) 
Professor: Dr. Carles Virgili  
Calendari:  4 sessions, març 2017 (a l’inici de curs es concreten els dies i l’horari) 

 
CONTINGUTS: 
1.- Anàlisi multivariant. 
2.- Anàlisi univariat i multivariat. 
3.- Anàlisi multivariat de variància (MANOVA) i covariància (MANCOVA). 
4.- Anàlisi factorial i de components principals. 
5.- Anàlisi de conglomerats o cluster. 



6.- Regressió lineal múltiple. 
7.- Regressió logística 
 
METODOLOGIA: 
Cada curs constarà de l'estudi i anàlisi dels continguts especificats en aquest programa i 
aplicació pràctica mitjançant ordinador de cadascuna de les tècniques proposades, utilitzant el 
paquet estadístic SPSS. 
 
 

3. Seminari Creatividad en la investigación (10 h) 
Professor:   Dr. Estanislao Bachrach  
Calendari: 4 sessions (previst  2017) (a l’inici de curs es concreten els dies i l’horari) 

 
Els objectius del seminari són aprendre dels desafiaments en la vida, com a font de 
desenvolupament de la nostra creativitat, i aplicar-ho al pla de recerca. 

 
CONTINGUTS: 
- Com innovar en ciències del comportament, de l’educació, de l’activitat física i de l’esport. 
- Com ser creatiu en la recerca en Psicologia i en els àmbits dels RR HH, l’educació i l’activitat 
física.  
- Com treballar el procés creatiu en un pla de recerca.  
 
METODOLOGIA: 

- Treball PRESENCIAL  
- Treball NO-PRESENCIAL. Dies  abans de l’inici del seminari el professor envia  als 

alumnes una guia de treball per realitzar una tasca prèvia. En acabar l’activitat 
presencial, el professor encarrega  als participants una tasca de tancament. 

 
 

4. Seminari de Formació avançada en metodologies de recerca quantitativa  
- II (segona part: equacions estructurals) (10 h) 
Professor: Dr. Joan M. Batista (ESADE - URL) 
Calendari:  4 sessions, abril i maig 2017 (a l’inici de curs es concreten els dies i l’horari) 

 Per cursar aquest seminari serà imprescindible haver cursat abans el seminari 
impartit pel Dr. C.Virgili (Formació avançada en metodologies de recerca 
quantitativa – II, primera part) 

 
 

5. Seminari de Recerca Qualitativa – II (20 h) 
Professora: Dra. Olga Herrero 
Calendari:  5 sessions, maig i juny 2017 (a l’inici de curs es concreten els dies i l’horari) 

 
En el segon curs del doctorat, l’assignatura sobre Investigació Qualitativa es concep com 
l’aprofundiment dels temes treballats en les classes de primer curs i l’ampliació a temes que 
no han pogut ser abordats en les 20hs de docència del primer curs.  
 
CONTINGUTS: 
1. Característiques de la recerca qualitativa (II). 
El paper de les preguntes/hipòtesis 
El Disseny emergent 
2. Paradigmes en recerca qualitativa (II). 



3. El mostreig en recerca qualitativa. 
4. Tècniques de Seminari recollida de dades en recerca qualitativa. 
5. Anàlisi qualitativa. Mètode de Grounded theory, Anàlisi del Discurs, Anàlisi de Narratives i 
Anàlisi de Conversa. 
6. Criteris de rigor i qualitat en una recerca qualitativa. 
7. La redacció de la recerca qualitativa. 
 
 

6. Seminari Introducció a l’ús del programa Atlas.ti. en l’anàlisi de dades 
qualitatives (10 h) 
Professora: Cristina Günther 
Calendari: 4 sessions, juny 2017 (a l’inici de curs es concreten els dies i l’horari) 
 

L’Atlas.ti és un dels programes més utilitzats en recerca qualitativa en ciències socials i de la 
salut. Es tracta d’un suport informàtic que facilita la tasca de l’investigador en l’anàlisi de dades 
qualitatives, ja siguin presentades en format text, imatge, àudio i/o vídeo. Aquest seminari 
ofereix una introducció pràctica a les eines bàsiques i avançades de l’Atlas.ti, i ajuda a integrar 
les funcions del programa a les fases de preparació, anàlisi, lectura i presentació de resultats. 
Tanmateix, es reservarà un espai pel treball directe amb els projectes dels assistents. 
 

 


