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1. Presentació de l’assignatura
Una de les tendències més exteses actualment en la recerca en
ciències socials, en general, i en comunicació, en particular, és l’ús de
tècniques quantitatives. Tot i que aquests mètodes van ser introduïts
cap a finals de la primera meitat del segle XX, sobretot als EUA, no
ha estat fins l’emergència de noves formes de comunicació que han
permès un accés molt més senzill a les dades dels objectes
(missatges) i dels subjectes (audiència), a la gran quantitat de dades
que podem processar i al predomini de la recerca quantitativa sobre
la qualitativa en una gran majoria de les revistes acadèmiques
d’impacte que s’ha fet imperatiu que els futurs professionals i
investigadors en comunicació hagin de conèixer les principals
tècniques d’anàlisi quantitativa. Aquest és l’objectiu del curs: dotar
els estudiants del coneixement que els permetrà plantejar i enfocar
una recerca quantitativa, fer les preguntes pertinents dins dels
principals marcs teòrics i metodològics de la comunicació en
l’actualitat, i aplicar les tècniques estadístiques adequades per a cada
pregunta o hipòtesi. Finalment, l’alumne aprendrà a extreure les
conclusions dels resultats obtinguts, així com a determinar les
febleses o les limitacions de les recerques quantitatives.

2. Competències que s’han d’assolir


Abordar aspectes de la comunicació seguint la lògica de la recerca
quantitativa.
Plantejar correctament les qüestions i formular les hipòtesis
pertinents en una recerca quantitativa.
Dissenyar integralment una recerca de tipus quantitatiu, i situar-la
dins dels marcs teòrics i metodològics pertinents.
Definir les variables que formen part de la recerca, i els mètodes
d’obtenció de les mostres a analitzar.
Aplicar correctament les tècniques estadístiques apreses, en funció
de les preguntes i de les característiques de les variables.
Extreure els resultats i interpretar-los de forma correcta.
Discutir l’aplicació dels mètodes estadístics i l’abast dels resultats
obtinguts, així com observar les possibles limitacions de les
recerques i les seves causes.
Formular judicis crítics sobre les metodologies i les perspectives de
la comunicació a partir dels coneixements assolits.
Usar l’aplicatiu estadístic SPSS per tal d’obtenir els resultats
requerits per la investigació.










3. Continguts
Programa
1. Introducció a la investigació quantitativa
El coneixement científic i la recerca social. El mètode científic.
Els mètodes quantitatius.




2. Els fonaments de la recerca quantitativa en comunicació.
Planificació d’una recerca quantitativa: fases i conceptes
principals





Interessos de recerca i marc teòric de referència. Breu
introducció a les teories de la comunicació i a les principals
qüestions abordades.
Formulació d’un problema de recerca (pregunta o preguntes de
recerca). Interès, necessitats, motivació, pertinença.
Definició de variables.
Marc teòric: bibliografia i estat de la qüestió.










Formulació d’hipòtesis (en cas de ser necessari) basades en la
bibliografia i l’estat de la qüestió.
Disseny de la recerca (planificació de les fases de recerca).
Selecció de les mostres.
Distinció dels objectius de les diferents metodologies (mètodes de
recolecció de dades, mètodes de processament de dades,
mètodes d’anàlisi de dades).
3. Metodologia i tècniques de recerca quantitativa
Enquesta
Anàlisi de contingut
Mètodes experimentals
o Definició de l’experiment
o Causalitat i control
4. Estratègies i consideracions en el procés de recolecció i
processament de dades

5. Anàlisi estadística de les dades
 Introducció a l’estadística
o Conceptes principals
o Estadística descriptiva
 Mètodes estadístics
o Anàlisi univariable
o Anàlisi bivariable:
 Correlació
 Taules de contingència
 Anàlisi de la variança
o Anàlisi multivariable
 Regressions lineals
 Regressions múltiples XXX
o Estudis experimentals
 Software estadístic: SPSS
6. Presentació de resultats

4. Avaluació
Sistemes d’avaluació
Plantejament de la qüestió i definició de les variables
Introducció i estat de la qüestió
Definició del mètode (recolecció i processament de
dades)
Anàlisi estadística i resultats. Ús de les tècniques
estadístiques
Conclusions de la recerca
Presentació de la recerca més participació en els
debats a classe
TOTAL

Ponderació %
20 %
10%
20%
30%
10%
10%
100%

Els estudiants poden treballar individualment o bé en grup de dues
persones.
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6. Metodologia
Al llarg del curs, que consta de 10 sessions de 3 hores cadascuna,
s’utilitzaran diferents metodologies d’aprenentatge:
• Classes magistrals
• Seminaris de discussió sobre lectures
• Presentació i discussió a classe de l’evolució dels treballs de
recerca
• Tutories presencials
• Pràctiques per tal que l’estudiant aprofundeixi en els conceptes
explicats a classe i utilitzi el programari SPSS

7. Programació d’activitats
SETMANA 1
Introducció de l’assignatura
Introducció a les teories i els mètodes de recerca en comunicació
Introducció al paquet estadístic SPSS
SETMANA 2
Els fonaments de la recerca quantitativa en comunicació.
Planificació d’una recerca quantitativa: fases i conceptes principals
Exposició del tema i de les preguntes de recerca
Lectures. Igartua
SETMANA 3
Presentació de la planificació de la recerca quantitativa i
definició de les variables. Presentació a classe i treball a lliurar al
professor
SETMANA 4
Metodologies de recol·lecció de dades
Presentació de la Introducció i estat de la qüestió
SETMANA 5
Introducció a l’estadística
Presentació del mètode de recol·lecció i processament de
dades. Presentació pública i per escrit
SETMANA 6
Anàlisi univariable i bivariable: Pràctiques amb SPSS

SETMANA 7
Anàlisi multivariable: Pràctiques amb SPSS
SETMANA 8
Estudis experimentals
SETMANA 9
Presentació de l’anàlisi estadística i resultats. En públic i per
escrit
SETMANA 10
Presentació de les conclusions de la recerca. En públic i per
escrit

