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ASSIGNATURA: TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ DE L'OPINIÓ PÚBLICA 
  

ESTUDIS: Com Aud 

CODI: TIOP 

 
TIPUS: Optativa     CURS: 3    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,9 crèdits 
PROFESSOR: Enric Mur 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
L'assignatura ens proposa una reflexió sobre la noció d'opinió pública i les diverses vies 
d'apropament al seu estudi. Alhora es vol conèixer els principis i tècniques que guien la 
investigació de mercats. Tot plegat exigeix una exposició detallada de La metodologia de 
recerca científica i de les principals tècniques de recerca vigents actualment a l'àmbit de les 
ciències socials. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
L'assignatura té un caràcter introductori, i es basa en els coneixements previs que els 
alumnes tenen de la publicitat i de l'opinió pública. Els objectius específics són els següents: 
 

1. L'assignatura té per objecte proporcionar els instruments conceptuals bàsics per a 
l'anàlisi i la comprensió dels processos de construcció social de l'opinió pública a les 
societats contemporànies.  

2. Segon, es vol aplicar la metodologia de recerca científica a l’estudi dels mecanismes 
mitjançant els quals els mitjans de comunicació social esdevenen creadors privilegiats 
d'opinió.  

3. Tercer, es vol aprofundir en l'estudi de la funció social de la publicitat i, sobretot, 
conèixer els principals instruments metodològics de la Investigació de Mercats.  

 
CONTINGUTS: 
 
1. Conceptualització de l’opinió pública. Manifestacions de l'opinió pública a l'era de la 
comunicació de masses. L'opinió pública empírica. El sondeig d'opinió. El camp d'aplicació 
dels estudis d'opinió. Les limitacions elementals del sondeig.  
 
2. El mercat. Tipus de mercat. Criteris de definició. Els estudis de mercat. El camp d’aplicació 
dels estudis de mercat. 
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3. Principals etapes en el procés de recerca. Objectius i problemàtica de l'estudi. La 
construcció del model d'anàlisi. Models d'abordatge. Anàlisi de les informacions. 
Conclusions. Presentació dels resultats. 
 
4. Tècniques de recerca. Les tècniques qualitatives. L’entrevista en profunditat i dinàmiques 
de grup. Anàlisi del discurs. Les tècniques quantitatives. Elaboració, redacció i disseny del 
qüestionari. 
 
METODOLOGIA: 
L’assignatura segueix una doble estratègia metodològica: 
1. En primer lloc s’imparteixen classes magistrals i es promouen els debats a classe. 
2. En segon lloc es proposa un treball de recerca realitzat en grups de treball.  
 
AVALUACIÓ:   
(Escollir el/s mètode/s d’avaluació que corresponguin, tot mantenint el codi indicat. Es poden 
indicar un o més mètodes simultanis, tants com el professor utilitzi per avaluar l’assignatura) 
 

1. Exàmens (60%) 
2. Informes/treballs fets en grup (40%) 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar l’ús i el coneixement dels instruments conceptuals 

bàsics per a l'anàlisi i la comprensió dels processos de construcció social de l'opinió 
pública a les societats contemporànies [A]. 

Objectiu 2: 
• L’estudiant ha d’aplicar la metodologia de recerca científica a l’estudi de la formació 

de l’opinió pública [D].  
Objectiu 3: 

• Ha de conèixer els principals instruments metodològics de la Investigació de 
Mercats [D]. 
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WOLF, M., Els efectes socials dels mitjans de comunicació de masses, Barcelona: Pòrtic, 
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