
Introducció  

La jornada té un marcat caràcter interdisciplinari tant des 
del punt de vista de l'organització de l'activitat com de les 
ponents que hi participen. Parteix de la premissa que 
l'abordatge biogràfic requereix la col·laboració de diferents 
disciplines per poder analitzar i comprendre els fenòmens 
humans des de la seva complexitat. 

Aquesta jornada s’inscriu en la línea de treball 
“Narrativitat, Enfocament Biogràfic i Relats de Vida” 
iniciada recentment a la UVIC, entre el Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de la Dona, el Centre d’Estudis Sanitaris i 
Socials i el Grup de Recerca de Relats de Vida i 
intervenció de la Universitat Catòlica de Lovaina (UCL).  

Objectius generals  

- Promoure la comprensió del concepte de recerca 
qualitativa en els àmbits dels serveis socials, 
l’educació, les ciències socials i la salut.  

- Estimular la participació en la difusió dels resultats de 
recerca de les investigadores i dels centres de 
recerca implicats en l'organització de l'activitat. 

Objectius específics 

- Promoure la recerca qualitativa com a mètode per a 
la comprensió de fenòmens socials i de la salut, des 
d’una perspectiva de gènere. 

- Valorar la idoneïtat de les metodologies de recerca 
qualitativa des d'una aproximació subjectivista, 
fenomenològica i participativa.  

- Conèixer el mètode biogràfic  i diverses aplicacions 
que té en el camp de les Humanitats, les Ciències 
Socials i de la Salut.  

Dirigit a  

Professionals i estudiants dels àmbits de serveis socials, 
salut, psicologia, humanitats i ciències socials, en general. 

Calendari i lloc  

Data:  20 de novembre 
Horari:  de les 9:00 a les 14:00 hores  
Lloc:  Aula Magna de la UVic  
 

  

Programa 
 

09:00-09:15. Acreditacions. 
09:15-09:30. Inauguració de la jornada 
09:30-10:30. “La recerca Qualitativa: metodologia 
                     científica?”.  Dra. Margarida Pla. 
10:30-11:30.“Històries de vida que fan Història. Entrevistes 
       que són converses a la ràdio i la televisió“. Dra. 
       Silvia Cóppulo.  
11:30-12:00. Pausa cafè. 
12:00-13:30. Taula Rodona.  
                    “El mètode biogràfic: aplicacions”: 
 
- “A la recerca de mares i germanes simbòliques: 

experiències biogràfiques del grup d’estudis de Gènere de 
la Universitat de Vic”. Dra Pilar Godayol (UVic). 
 

- "Quan jo tenia la teva edat: Experiències de vida en 
espais intergeneracionals.Dra. Conchi San Martín.  

 

- “Aplicacions en psicooncologia”. Sra. Pepi Soto.  
 
- “Vides al descobert: els móns viscuts en els fenòmens 

dels sense sostre”. Sra. Laura Torrabadella. 
 

13:30-14:00. Clausura de la jornada  

 

Professorat  

Dra. Margarida Pla. Degana de la FCSB de la UVIC. Directora 
de la Càtedra de Recerca Qualitativa.  

Dra. Sílvia Còppulo . Psicològa i Comunicadora.  

Dra. Pilar Godayol . Directora del grup de recerca d'Estudis de 
gènere: traducció, literatura, història i comunicació. 

Dra. Conchi San Martín . Psicòloga i professora de la UB. 

Sra. Pepi Soto . Psicooncòloga. Catalunya Contra el Càncer.  

Sra. Laura Torrabadella . Sociòloga i investigadora.  

 

Coordinació  

- Dra Francesca Bartrina (CEID)  

        <francesca.bartrina@uvic.cat> 

- Anna Bonafont (CESS)  

        <anna.bonafont@uvic.cat> 

 



 

 

 
 

 

Informació i inscripcions  

Activitat gratuïta. 

Places limitades. És imprescindible la inscripció. 

Consulta les condicions generals i el procés d’inscripció a 
l’enllaç: http://www.uvic.cat/activitats-congressuals  

 

Aula Magna 
Campus Torre dels Frares, 
C/ de la Laura, 13 
08500 Vic. Barcelona 
Tel. 938 861 222 
universitatdevic@uvic.cat 

 

 

Per a més informació  

CEID  
Tel. 938 861 222 
http://www.uvic.cat/ceid  
 

CESS/UVIC 
Tel. 938 863 342 
cess@uvic.cat   
 

Organitzen  

 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) 

Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS)  

 
Promou 

 

Càtedra de Serveis Socials 

 

Col·laboren 

 

Departament de Benestar Social i Família.  

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar  

Àrea d’igualtat de la UVIC 

Unitat de divulgació Científica (UCC + de la FECYT) 

 
Activitat dins el marc de la Setmana de la Ciència 2013. 
 
 
 
 
 

       
 

       
   

Amb el suport de: 

 

 

20 de novembre  de 2013 
De 9:00 a 14:00 hores. 
Aula Magna de la UVic. 

 

CEID i CESS   

 

Aquesta activitat formativa ha rebut el 
reconeixement de Formació d’Interès en 
Serveis Socials del Comitè d’Expertes i 
Experts en Formació en l’Àmbit de 
l’Acció Social, òrgan adscrit al 
Departament de Benestar Social i 
Família. 

Recerca qualitativa:  
 

El mètode biogràfic. 
Aplicacions en la 
intervenció, la formació i 
la recerca 

 
Imatge cedida per Montserrat Gudiol  

 


