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PRESENTACIÓ DELS SEMINARIS

Seminari Objectius i estructura del Pla de Recerca (10 h)
Doctorat Psicologia: Dr. Xavier Carbonell
Doctorat Ciències de l’Educació i l’Esport: Dr. Xavier Pujadas
El doctorand rebrà formació bàsica sobre el disseny del Pla de recerca. Específicament, es
formarà en els aspectes fonamentals: (a) concreció temàtica de la recerca; (b) referents
teòrics; (c) disseny metodològic; (d) objectius; (e) instrument i (f) planificació temporal. El
seminari s’estructurarà a partir dels focus d’interès investigador de l’alumne, prenent com a
referència els objectius i el pla de treball de la línia de recerca del grup en la que estigui
adscrita la recerca del doctorand.

Seminari Publicació científica: estratègies i recursos documentals (10 h)
Doctorat Psicologia: Dr. Xavier Carbonell
Doctorat Ciències de l’Educació i l’Esport: Dra. Emília Sánchez
Una de les metes fonamentals pel doctorand és l’elaboració i publicació de textos científics
d’alta qualitat. L’objectiu del seminari es dotar al doctorand de les competències per publicar
en revistes científiques. Es tractarà sobre la importància de la publicació científica, els tipus
d’articles científics, com escollir la revista per publicar, les bases de dades documentals i els
gestors de referències, l’estructura de l’article científic, la preparació del manuscrit, la relació
amb l’editor de la revista, el paper del peer review i com promocionar el nostre article una
vegada publicat. Per l’avaluació final es tindrà en compte l’assistència al seminari i el
lliurament d’unes activitats.
Els actuals programes de doctorat demanen al doctorand primer, la redacció del pla de recerca
(objectiu final del primer curs de doctorat); seguidament la redacció d’un informe científic
(com pot ser una comunicació, objectiu del segon curs de doctorat) i d’una publicació (objectiu
del tercer curs de doctorat); per acabar, finalment, la redacció de la tesi doctoral. En definitiva,
es tracta d’estimular el doctorand a redactar i publicar textos científics i el seminari facilitarà el
procés d’ensenyament-aprenentatge, sota la supervisió del tutor o director i de la Comissió
acadèmica de doctorat. Es complementa el seminari amb dues sessions específiques sobre
Bases de Dades, de 2 h cada una.

Seminari de formació avançada en metodologies de recerca quantitativa (I)
(20 h)
Prof. Dr. Carles Virgili
En clara consonància amb les competències que han de ser adquirides pels alumnes per a
poder realitzar una investigació de doctorat de qualitat, aquest seminari formarà els
doctorands en les eines metodològiques quantitatives fonamentals per a l'elaboració de
mostrejos i del processament de dades estadístiques, així com per al maneig de tècniques,
instruments i de programari específic en aquest camp. Els continguts seran els següents: el
mètode científic, classificacions (mètode experimental, quasi experimental, mètode selectiu i
mètode observacional), el mètode experimental, anàlisi de dades (proves paramètriques i

proves no paramètriques), dissenys experimentals univariats, regressió lineal simple i múltiple i
introducció a l’anàlisi multivariant.

Seminari de formació avançada en metodologies de recerca qualitativa (I)
Prof.: Dra. Olga Herrero (20 h), Dra. Anna Berga (3 h), Dr. Ignasi Cifre (3 h)
L’objectiu del seminari es dirigeix a l’assoliment de les següents competències per part de
l’estudiant:
a) Conèixer els fonaments epistemològics dels diferents mètodes de recerca qualitativa,
característiques i limitacions.
b) Conèixer distints plantejaments sobre el disseny en la recerca qualitativa,
posicionaments teòrics i i mètodes d’anàlisi de la metodologia qualitativa.
c) Conèixer les principals tècniques per recollir, ordenar i interpretar dades qualitatives.
d) Ser capaç de llegir de manera crítica una recerca realitzada amb metodologia
qualitativa.
e) Prendre decisions de manera crítica sobre l’elecció, l’aplicació i la interpretació dels
resultats derivats de diferents mètodes de recerca qualitativa.
Tractant-se d’una assignatura de Doctorat i amb un contingut marcadament reflexiu, la
metodologia docent serà principalment:
a) Exposició de continguts per part de la(es) professora(es).
b) Lectura d’articles i textos proporcionats per la(es) professora(es).
c) Discussió en grup reduït de les lectures realitzades.
d) Posada en pràctica de les metodologies comentades (individual i/o en grup).
e) Comentaris i intercanvi d’opinions de les tasques pràctiques realitzades.
Així mateix, es presentaran instruments i mètodes etnogràfics propis de la recerca qualitativa,
como la història de vida, l’observació de camp o l’observació participant, tant a nivell teòric
com a partir de diferents exemples aplicats d’investigacions reals.

Seminari Ètica i recerca (20 h)
Dr. Francesc Torralba
Es tracta d’un seminari dirigit a l¡aprenentatge de l’ètica aplicada a la recerca. Continguts:
raons i justificació. Els principis de l’ètica aplicada. Tradició angloamericana i tradició europea.
Metodologia en la presa de decisions en equips interdisciplinars. Els codis europeus i
internacionals de recerca amb éssers vius i anàlisi de protocols ètics en Psicologia i Ciències
Socials més actualitzats segons els referents internacionals
Es complementa amb una sessió de 3 h sobre els aspectes ètics a tenir en compte en
l’elaboració d’un projecte de recerca. Una sessió específica per l’àrea de ciències socials i una
altra per l’àrea de ciències de la salut.

Seminari anual del grup de recerca I: objectius i estructura del pla de recerca
En el Seminari anual del grup de recerca el doctorand aprofundirà en els objectius i l’estructura
del pla de recerca, que es fa durant el primer any del programa. El doctorand rebrà formació

sobre el disseny del Pla de recerca, aplicat a la línia de recerca en la que estigui integrat.
Específicament, en el marc del grup en el que estigui inclòs, sota la supervisió del tutor, que
informarà del seu procés en l’informe anual per la Comissió acadèmica de doctorat, treballarà
els següents aspectes: (a) concreció temàtica de la recerca; (b) referents teòrics; (c) disseny
metodològic; (d) objectius; (e) instruments i (f) planificació temporal. El seminari s’estructurarà
a partir dels focus d’interès investigador de l’alumne i dels objectius i pla de treball de la línia
de recerca del grup en el que estigui adscrita la recerca del doctorand. El seminari es
coordinarà amb el seminari bàsic Objectius i estructura del Pla de Recerca.

