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Introducció

La paraula ciència té un prestigi extraordinari. Es parla de Ciència en majúscula

de manera greu i solemne i amb gran respecte, però, paradoxalment, en la so-

cietat actual, hi ha un profund desconeixement de les característiques del tre-

ball científic. 

Sovint es tracta la ciència com un reducte sagrat en mans d’uns pocs iniciats.

Tanmateix, la ciència no és un afer exclusiu ni privatiu d’una minoria, sinó

que és una eina i una determinada concepció del coneixement que (si es fa ser-

vir d’una manera adequada) pot ser vàlida per a molts estudiants universitaris

que volen aprofundir en el coneixement del món de la comunicació. 

La ciència no és fàcil, però tampoc no ens hem de deixar impressionar per la

paraules críptiques ni les fórmules esotèriques (que sovint van associades a

una determinada concepció mística del la ciència). És a dir, no hem de con-

fondre la dificultat terminològica amb la seriositat i el rigor.

D’altra banda, el científic no té la pedra filosofal ni està en possessió d’una ve-

ritat absoluta i definitiva. La ciència ens procura una determinada forma de

coneixement provisional (destinat a ser superat i) que serveix per a una millor

comprensió del món de la comunicació en les societats actuals. 

L’objecte d’aquest treball és el d’explicar, de manera clara i rigorosa, què és la

ciència i quines són les principals característiques de la metodologia científica

aplicada al camp de la comunicació. Al mateix temps es pretenen donar les

orientacions pertinents adreçades als joves investigadors.

Aquest treball consta de cinc mòduls. En el primer s’exposen les característi-

ques bàsiques d’aquesta forma de coneixement tenint present la distinció en-

tre el coneixement científic i el que no és científic. Es recull la importància de

les qüestions terminològiques, el repte de l’objectivitat i problema de l’aplica-

ció del saber. 

En el segon mòdul, s’exposa la història de la recerca comunicativa tenint pre-

sent quina ha estat l’evolució dels estudis sobre els efectes socials dels mitjans

de comunicació. D’altra banda, s’hi presenten alguns dels camps d’estudi més

fructífers i més importants com són la comunicació política, l’opinió pública

i els estudis de recepció.

En el tercer mòdul es presenten les principals tradicions i escoles de coneixe-

ment en l’àmbit de la recerca comunicativa fent especial referència al funcio-

nalisme i a l’escola critica.
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En el mòdul quart s’explica la metodologia del treball científic. S’hi destaca la

importància de la construcció teòrica i de la verificació empírica en el treball

de recerca. Finalment, s’hi exposa la metodologia de recerca entesa com un

procés global descrit mitjançant set etapes. 

Finalment, en el mòdul cinquè es detallen les principals eines o tècniques de

recerca vàlides en el camp de la comunicació com són l’enquesta, el grup de

discussió i l’entrevista. Aquestes eines de treball són útils en la mesura que res-

ponen a les exigències del treball científic i satisfan els requisits anunciats. 

En definitiva, aquest treball exposa les principals característiques de la recerca

aplicada al camp de la comunicació, alhora que dóna les claus i orientacions

pràctiques per a la realització d’un bon treball d’investigació.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquesta assignatura, assolireu els objectius següents:

1. Ser capaços d’explicar què és la ciència i analitzar les diferències entre el co-

neixement científic i el no científic.

2. Conèixer les diferents perspectives teòriques i metodològiques que han

presidit la recerca comunicativa en els darrers cent anys.

3. Ser capaços d’exposar els principals àmbits de la recerca en l’àmbit de la co-

municació.

4. Saber què és la metodologia de recerca entesa com un procés global.

5. Conèixer les diferències entre les tècniques qualitatives i quantitatives de

la investigació social.

6. Saber utilitzar amb rigor les tècniques de recerca aplicades a l’estudi de la

comunicació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1

La recerca científica en ciències socials

1. El coneixement científic i el repte de l’objectivitat

2. La discussió del mètode científic

3. Coneixement vulgar i coneixement expert. El rigor terminològic

4. La perspectiva del coneixement. El repte de la interdisciplinarietat

5. Ciència, ideologia i poder. El caràcter pragmàtic del coneixement

Mòdul didàctic 2

La història de la recerca en comunicació

1. Les principals etapes de la recerca comunicativa

2. Els principals àmbits d’estudi de la comunicació política

3. Els estudis culturals i la cultura mediàtica

Mòdul didàctic 3

La recerca comunicativa

1. La teoria funcionalista

2. Niklas Luhmann: la tematització

3. La teoria crítica

4. Noam Chomsky: la fabricació del consentiment

5. Noelle-Newmann: l’espiral del silenci

Mòdul didàctic 4

La recerca científica aplicada a l’àmbit de la comunicació

1. Precisar la noció de metodologia

2. La construcció teòrica

3. Tres moments crucials del procés de recerca

4. Les etapes del procés de recerca

Mòdul didàctic 5

Tècniques de recollida de dades

1. Tècniques quantitatives o qualitatives: el fals dilema sempre present

2. Tècniques quantitatives de recollida de dades

3. Tècniques qualitatives de recollida de dades
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