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Resum del projecte

El projecte es compon de tres unitats dirigides a atendre les necessitats de formació i
investigació en ciències socials.
Unitat 1: Tècniques qualitatives
Constitueix l'àrea del laboratori habilitada per a l'aplicació d'eines qualitatives, el que
requereix de mitjans materials relacionats amb l'espai on es realitza la recollida de dades,
d'instruments tècnics de registre i de programari per a l'anàlisi de la informació. La unitat
estarà distribuïda de la següent manera:
1.1.

Sala de tècniques conversacionals. És l'espai on es realitzaran els grups de
discussió i les entrevistes col·lectives (focus group). A fi de facilitar el
desenvolupament i registre d'aquestes tècniques se situarà en la zona més
lluminosa. La sala estarà dotada d'una taula de reunions i 10 butaques i contarà
amb la instal·lació audiovisual pertinent (2 càmeres d'enregistrament i 2
micròfons).

1.2.

Sala d'observació. És l'espai professional que permet *visionar el
desenvolupament dels grups de discussió i de les entrevistes *grupals. En ella
s'instal·larà l'equip de tractament d'imatge i so, i disposarà de 3 taules dobles, 6
cadires i 1 espill espia.

1.3.

Sala de transcripció i anàlisi. Aquesta part de la unitat disposarà de 4 taules dobles
en les quals se situaran 8 llocs de treball amb ordinador integrat i programari
professional ATLAS-TI i MAXQDA, dos programes informàtics dissenyats per a
assistir l'anàlisi qualitativa. També es contarà amb 4 pedals de transcripció-exprés
dotats de programari de reconeixement de veu.

Unitat 2: Sala polivalent

Descripció

La sala es dividirà en dues zones. En una d'elles se situarà una taula i 6 cadires i pretén
constituir un espai per a reunions dels equips d'investigació, per a seminaris o com lloc de
treball per als/as investigadors/as en formació. En l'altra zona de la sala se situaran 1 sofà i 1
butaca al voltant d'una taula de centre, i es concep fonamentalment com un racó
d'enregistrament d'entrevistes de caràcter individual. Aquesta unitat del laboratori estarà
dotada d'una pissarra digital interactiva, un recurs per a sistemes de videoconferència.
Unitat 3. Tècniques quantitatives
Forma l'àrea del laboratori habilitada per al desenvolupament de tècniques quantitatives,
permetent l'execució de diferents fases de l'enquesta, és a dir, el disseny del qüestionari,
l'aplicació via telefònica, el registre i el tractament de les dades. El catàleg de programari
d'aquesta unitat inclou el programa DYANE per a disseny i realització d'enquestes i estudis
d'investigació social, el programa CATI o plataforma concebuda per a enquestes d'aplicació
telefònica, el programari d'anàlisi estadística R i el programari professional SPSS, paquet
estadístic per a processament de dades en ciències socials.
La unitat disposarà de 12 taules dobles perimetrals amb 24 cadires i 10 ordinadors. A més,
en el centre de la sala se situaran 4 taules dobles amb 8 cadires, el que permetrà el seu ús
com lloc de reunions per als equips d'investigació. Igualment, inclourà una pissarra tradicional
i una pissarra interactiva.
S'annexen al projecte:
Dos espais de l'edifici de la Facultat de Ciències Socials. En primer lloc, la Sala de Reunions
II, situada en l'entresòl, per a ús específic de seminaris o tallers dirigits a estudiants de màster
o doctorat; disposa de pissarra digital interactiva i de 7 taules dobles abatibles i modulars
amb 15 cadires, el que permet adaptar-se a les necessitats concretes. En segon lloc, l'Aula
3A1, aula d'informàtica dotada de 24 ordinadors i 48 llocs de treball.
És important destacar que des de qualsevol espai del laboratori o des de qualsevol aula de la
Facultat de Ciències Socials (aulari oest, aulari nord o aules del propi edifici de la Facultat)
pot efectuar-se el visionado en directe o posterior de les activitats d'investigació que es
desenvolupen en la sala de tècniques o en el racó d'enregistrament.
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Resum del projecte
SOCIAL•LAB es dissenya com recurs de VLC/CAMPUS que pretén convertir-se en una
referència en el marc de la investigació social i contribuir a potenciar l'activitat
investigadora d'alguns grups d'excel·lència de la Facultat de Ciències Socials i del CEI.
La infraestructura de serveis i equipaments que oferisca el laboratori redundarà en la
millora de la qualitat de l'activitat docent i investigadora i fomentarà la transferència de
coneixement de l'àmbit universitari cap a la societat. Más en concret, els beneficis que
es preveuen són els següents:
proporcionar un valor addicional a les pràctiques dels nostres/as estudiants,
ampliar les opcions per al desenvolupament de les activitats formatives
complementàries que es realitzen en el marc dels estudis de grau,
aportar major qualitat als treballs fi de grau, fi de màster i tesis doctorals,
dissenyar projectes formatius d'investigadors/as,
facilitar l'execució de projectes d'investigació nacionals i internacionals,

Objetivos

afavorir la col·laboració amb altres grups d'investigació de la Universitat i d'altres
universitats, institucions (micro-clusters),
donar suport i serveis a organitzacions socials i institucions públiques o privades en la
realització de les seues investigacions,
brindar l'oportunitat de recaptar informació que, a mitjan i llarg termini, puga conformar
un banc de dades de gran utilitat per a la investigació sobre la societat valenciana,
emprendre convenis amb altres universitats,
atraure recursos de finançament públic destacant el respatler del laboratori en els
projectes que es presenten a les diferents convocatòries,
millorar el propi funcionament del laboratori a partir de l'avaluació periòdica de la seua
implementació.
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Resum del projecte
SOCIAL•LAB ha de constituir un espai singular per posibilitar l'aplicació de tècniques
quantitatives i qualitatives en el procés d'investigació social, tant en la fase de recollida de
dades o informació com en la fase d'anàlisi.
Aquest equipament adoptarà un triple ús:
Ús docent:
permetrà a estudiants de grau, postgrau i doctorat de l'àrea de ciències socials la capacitació
en les tècniques, eines i instruments avançats que s'empren en el camp professional de la
investigació. En aquest sentit, a més d'utilitzar-se en la programació docent d'excel·lència,
com poden ser pràctiques selectives o tallers que atorguin un valor addicional a la docència
de grau, postgrau i doctorat, els i les estudiantes podran enfrontar-se a experiències
concretes de treball i investigació. L'objectiu és enfortir la formació i promoure un planter
d'investigació a partir dels treballs acadèmics com els treballs fi de grau, treballs fi de màster
i, especialment, tesis doctorals.
Ús investigador:

Resultats

els grups d'investigadors/as, estructures d'investigació interdisciplinars (ERI) i instituts
universitaris d'investigació de la nostra Universitat podran disposar dels mitjans necessaris i
actualitzats per a realitzar els seus projectes. D'aquesta manera es reforçarà la competitivitat i
millorarà la qualitat de les investigacions empíriques sense necessitat d'externalitzar el treball.
Al costat d'això cap assenyalar que el laboratori ocuparà una labor d'estímul a la innovació
mentre que permetrà la realització del treball de camp d'aquells projectes que, pel seu
contingut o pels seus objectius, no desperten l'interès suficient per a obtenir recursos
procedents de convocatòries externes; conseqüentment augmentarà la capacitat de la nostra
Universitat per a dur avant investigació bàsica en ciències socials.
Així mateix, la versatilitat de les eines i instruments que oferirà SOCIAL·LAB són aplicables
a les investigacions que es realitzen des dels diferents òrgans i serveis del campus.
Servei a la societat:
El projecte no està configurat exclusivament com un laboratori per a ús d'investigadors/as
amb adscripció universitària, podent prestar serveis i donar suport a altres centres,
organitzacions socials i institucions públiques o privades, per a la realització de les seues
pròpies investigacions.
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