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PROCÉS D’INVESTIGACIÓ
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DADES 

QUANTITATIVES
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ESTRATÈGIES DE RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ

Recerca 
quantitativa Recerca 

qualitativa



TÈCNIQUES I INSTRUMENTS A 

UTILITZAR

Instruments
Qüestionari

Guió
Guió + Registre

Registre

Tècniques
Enquesta
Entrevista

Grup de discussió
Observació



MODELS DE PREGUNTES PER A UN 

QÜESTIONARI

Dicotòmiques

Categòriques

Numèrica

Escalars

(Numèrica, nominal, Likert)

Condicionals

Resposta oberta



PREGUNTES DICOTÒMIQUES

Es contesten amb dues modalitats de resposta,

El més comú és SI/NO

No es conta com a resposta NS/NC

X 2



PREGUNTES NUMÈRIQUES

La resposta es dona de forma numèrica

Es fa servir per demanar l’edat o la freqüència X 2



PREGUNTES ESCALARS 

NUMÈRIQUES

La característica s’avalua de forma numèrica

Per exemple puntuant de l’1 al 10 X 2



PREGUNTES ESCALARS NOMINALS

La valoració es fa a partir de petites frases o paraules

Per exemple per valorar si agrada o no una activitat X 2



PREGUNTES ESCALA LIKERT

Es fa una valoració de múltiples indicadors que guarden 

relació

Normalment es puntua del 0 al 5

Es fan servir per valorar 

actituds

X 5-10



PREGUNTES ESCALA LIKERT



PREGUNTES CONDICIONALS

Son preguntes que depenen de la resposta d’una altra 

pregunta X 1



PREGUNTES OBERTES

Aquestes preguntes busquen una resposta amb 

paraules de la persona enquestada, pel que es dona 

llibertat de resposta X 1



PREGUNTA CONSENTIMENT 

INFORMAT

Es fan servir per informar a la persona participant de 

les característiques de l’estudi des d’una perspectiva 

ètica

Es pot incloure a l’inici o al final

X 1



PREGUNTA CONSENTIMENT 

INFORMAT



RESPOSTES DE NS/NC O BUITS

Haureu de decidir si voleu incorporar com a possibilitat de resposta

NS/NC (en aquests casos les preguntes hauran de marcar-se com a 

obligatòries)

No incorporar aquesta possibilitat de resposta (les preguntes son 

voluntàries)

En funció de la decisió analitzarem els buits de diferent manera
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Pas a pas

1. Descarregar matriu de dades (Excel)
2.Revisar les dades i format

3.Posar filtre a la primera línia
4.Depurar la base de dades (categoritzar i 

crear noves variables)
5.Preguntes categòriques o dicotòmiques

6.Escalars nominals i numerals
7.Escala de Likert i índex

8.Decidir sobre els buits (perduts/ mitjana/ 
moda)

9.Creuar dades o buscar un perfil



Anàlisi en funció de la variables

Categòriques o dicotòmiques

Freqüència, percentatges, gràfic circular

Numèriques

Categoritzar l’edat en franges (tractar com a 

variable categòrica)

Mitjana, Moda, Mínim i Màxim, sense gràfic

Escalars nominals i numèriques

Freqüència, percentatges, moda, gràfic de 

barres



Anàlisi en funció de la variables

Escala de Likert

Crear variable de índex (tractar com un 

indicador més)

Mitjana, Moda, Mínim i Màxim dels indicadors

Freqüència, percentatges, gràfic de barres 

d’algun dels indicadors o índex

Preguntes obertes

Categoritzar les respostes (tractar com a 

variable categòrica)
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ESTRATÈGIES DE RECOLLIDA 

D’INFORMACIÓ

Recerca 
quantitativa Recerca 

qualitativa



TÈCNIQUES I INSTRUMENTS A 

UTILITZAR

Instruments
Qüestionari

Guió
Guió + Registre

Registre

Tècniques
Enquesta
Entrevista

Grup de discussió
Observació



CARACTERÍSTIQUES DE LES DADES 

QUALITATIVES

RECERCA I AVALUACIÓ EN EL CAMP SOCIOEDUCATIU

Curs 2020-2021

Informació emergent i canviant

Flexibilitat des de la perspectiva del 

procés

Caràcter continuo

Interactivitat



TÉCNIQUES DE RECOLLIDA DE 

DADES

TÈCNIQUES DIRECTES O
INTERACTIVES

• Observació participant
• Entrevistes qualitatives
• Histories de vida

TÈCNIQUES INDIRECTES O NO
INTERACTIVES

• Documents oficials
• Documents personals

Colás (1992, como se citó en Palou Julian, 2013)



LA ENTREVISTA

“La entrevista es una interacció oral directa entre individus. Suposa una trobada entre la persona 
entrevistada i la que entrevista i permet recollir informació sobre fets i aspectes subjectius de les persones: 
les seves creences i actituds, opinions i valors, sentiments, idees, etc., que d’una altra manera no estarien

al abast de la investigació.”

Palou Julian (2013, p.3)

Segons el grau d’estructuració • Estructurada
• Semiestructurada

Segons el número de participants • Individual
• Un grup
• Diversos grups

Segons el moment de la seva realització • Inicial, exploratòria o de diagnòstic
• De seguiment o desenvolupament
• Final



En el moment de la preparació s’han de considerar les següents tasques:
• Determinar els objectius de l’entrevista
• Identificar a les persones que seran entrevistades
• Formular les preguntes i seqüenciar-les
• Localitzar i preparar el lloc on realitzar l’entrevista
En el moment de desenvolupament de l’entrevista s’ha de:
• Crear un clima de familiaritat i confiança
• Actituds de l’entrevistador per afavorir i facilitar la comunicació
• Registrar la informació de l’entrevista
L’entrevista conclou amb el moment de valoració:
• Valoració de les decisions preses per la planificació de l’entrevista
• Valoració del desenvolupament de l’entrevista

MOMENTS DE L’ENTREVISTA

Palou Julian (2013, p.3)



EL GUIÓ DE L’ENTREVISTA

Per preparar el guió de l’entrevista s’han de tenir en compte els aspectes mencionats 
prèviament, així com les necessitats de l’entrevistadora per poder portar a terme la 
recollida de dades de la manera més efectiva.

1) Organitzar el guió de manera visual per temàtiques/categories
2) Escriure les preguntes de forma concisa i clara i tenir en compte el vocabulari dels 

interlocutors
3) Evitar redundàncies
4) Si cal, deixar notes sobre els aspectes principals que volem explorar en cas de haver de 

redirigir alguna resposta o repreguntar
5) Dissenyar la fitxa de dades demogràfiques solament amb la informació que sigui 

necessària.



EXEMPLES DE GUIO

Grup GRISIJ- Document de treball



Grup GRISIJ- Document de treball



EL CONSENTIMENT INFORMAT

“El personal investigador ha de sol·licitar i obtenir el consentiment informat i explícit de les persones que es vulgui incloure en
el projecte de recerca —o dels seus responsables o representants, si és el cas— i el de les persones que cedeixin mostres
biològiques. En el document de consentiment s’hi ha de fer constar informació sobre el propòsit i la durada del projecte, els
beneficis que se n’esperen (bé per al mateix subjecte, bé per a d’altres), els riscos i les molèsties que es prevegin, els criteris
d’exclusió i inclusió en el projecte, la metodologia, els criteris de finalització del projecte i el dret del subjecte de
l’experimentació d’abandonar l’estudi en qualsevol moment sense necessitat de justificació. El personal investigador ha
d’adquirir el compromís explícit de guardar la deguda confidencialitat de tot allò que es pugui conèixer de les persones que
participen en el projecte. Amb caràcter general, cal garantir l’anonimat de les persones participants, tant durant la realització
del projecte com en el tractament i la conservació de les dades obtingudes, per tal de garantir el dret a la intimitat i la
confidencialitat de les dades personals. Aquests consells s’han de seguir també en el cas que la recerca es basi en l’ús
d’enquestes, qüestionaris o similars. En el cas que els objectius del projecte no es puguin assolir utilitzant dades
anonimitzades o anònimes, cal utilitzar dades personals pseudonimitzades. En el cas que els objectius tampoc no es puguin
assolir utilitzant dades personals pseudonimitzades, es poden utilitzar dades personals sense pseudonimitzar, és a dir,
conservant les dades identificadores de les persones participants en el projecte juntament amb la resta de dades personals.”

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/recerca/codi-integritat-recerca.pdf

Vicerectorat de recerca de la Universitat de Barcelona (2020)
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ANÁLISI DE DADES QUALITATIVES

La principal eina de la investigació qualitativa son els textos (transcripcions, anotacions, 
documents de text). Per començar l’anàlisi haurem d’organitzar, de manera lògica i 
responent al nostre objectiu, totes aquestes dades.

Transcripcions
Anotacions
Documents

Outputs 
organitzats per 

categories



EL PROCÈS D’ANÀLISI

1. Llegir tots els documents atentament

2. Definir les dimensions en relació als 

objectius 

(poden estar definides des de la creació 

dels instruments)

3. Definir les categories que s'inclouen a 

cada dimensió

4. Codificar els textos

5. Exportar/crear els outputs



Responent al/s objectiu/s de la recerca i de la recollida de dades qualitatives
organitzarem la información en dimensions i categories.

DIMENSIONS I CATEGORIES

DIMENSIÓ DIMENSIÓ DIMENSIÓ

Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria



CODIFICACIÓ DELS TEXTOS

Aquesta tasca la podem fer de forma “manual” o amb l’ajuda d’un software. Consisteix en 
rellegir els documents, seleccionar els fragments i decidir a quina categoria corresponen. 

Correa (2021)



OUTPUTS
Així anomenarem els nous documents que tindrem organitzats per categories. Es tracta de 
copiar i pegar tots els fragments que corresponen al mateix codi.

Correa (2021)



SOFTWARE DE CODIFICACIÓ
Existeixen diversos software d’anàlisi qualitatiu amb múltiples eines que ens poden ajudar. 
Per portar endavant aquesta anàlisi bàsica podem fer servir el Atlas.ti

documents

codis



OUTPUTS ATLAS.TI

Fragments de tots els
textos que 

corresponen a aquest
codi



ANÁLISI FINAL

Una vegada tenim la informació ordenada podrem llegir-la i 
analitzar-la per treure resultats I conclusions. També la podem 
contrastar amb altres recerques prèvies o amb els resultats 
quantitatius.
Aquests resultats els podem organitzar en les mateixes 
dimensions, de manera que la recerca continuï una línia. 
Es recomana fer servir cites textuals per poder il·lustrar les 
nostres conclusions.



EXEMPLE DE RESULTATS 

Mateos, A., Balsells, M.A., Molina, M.C., Fuentes-Peláez, N., Pastor, C. y Amorós, P. (2014)



Referències

Correa, A. (18 de mayo de 2021). Ahí fuera hay gente viendo ‘Anatomía de Grey’ por razones que no 

sospechabas. Vogue España

Mateos, A., Balsells, M.A., Molina, M.C., Fuentes-Peláez, N., Pastor, C. y Amorós, P. (2014). 

Necessitats educatives per promoure la salut afectiva i sexual en joves en risc social. REIRE Revista 

d’Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 14–27.

Palou Julian, B. (2013). Tècniques de recollida de dades qualitatives . OMADO

Vicerectorat de recerca de la Universitat de Barcelona (2005). Codi d’integritat en la recerca. 

Edicions de la Universitat de Barcelo


