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L’ESTUDI DEL CAS I LES TÈCNIQUES QUALITATIVES 

Definició. 

S’engloben dintre d’aquesta àmplia categoria tots aquells projectes orientats d’una o altra 
manera a l’estudi de particularitats significatives. No van dirigits a l’estudi de grans 
mostres de població, sinó a la descoberta i comprensió del significat d’un cas particular – 
ja es tracti de casos biogràfics o de grups, fenòmens o institucions socials – justament en 
allò que pugui tenir de singularment rellevant. 

Metodologia bàsica. 

L’estructura i el disseny metodològic ha de ser molt més flexible que en els altres tipus de 
treballs, perquè és la qualitat de la informació i dels informadors la que ha de guiar i 
reorientar en tot moment el sentit de la investigació, indicant o suggerint els fils que seria 
interessant de seguir. L’investigador haurà de treballar a partir de guions flexibles i oberts 
al voltant d’un centre d’interès i anar adaptant les seves estratègies en funció d’allò que es 
trobi en contacte directe amb els informadors. El marc teòric hauria d’orientar-se més aviat 
al coneixement dels elements contextuals en què s’inscriu el cas que volem estudiar: 
context històric, social, cultural,... 
Distingirem tres tipus d’estudi de cas: 

1. Estudi de cas biogràfic 
2. Estudi de cas d’un fenomen, grup o institució social 
3. Genealogia i memòria familiar. 

Les tècniques de recollida i tractament de la informació pròpiament qualitatives són 
múltiples; en destaquem quatre: 

a. L’observació participant. Consisteix en la tasca d’observació i registre de dades per 
part de l’investigador en el propi context natural dels esdeveniments socials, entre 
els actors que estiguin participant en la interacció i seguint el curs natural de la vida 
quotidiana. 

b. L’entrevista focalitzada. És una entrevista que té per objectiu recollir l’impacte d’un 
esdeveniment o d’una experiència concreta sobre aquells que l’han viscut i que 
serveix de focus de la conversa. 

c. L’entrevista en profunditat. És un tipus d’entrevista no estructurada que vol 
aproximar-se al model de la conversa natural. L’objectiu no és el control i mesura 
de respostes de grans mostres de població, sinó que s’orienta cap al coneixement i 
comprensió de les perspectives subjectives de l’informador perquè l’investigador 
busca trobar allò que és important i significatiu en la ment de l’entrevistat i la 
definició i valoració personal de les situacions viscudes. 

d. La història de vida. Consisteix en un relat en primera persona que s’encarrega al 
propi subjecte que s’estudia i en la qual intervé en el mínim grau possible 
l’investigador. Es poden distingir tres tipus d’històries de vida: de relat únic 
(autobiogràfic en primera persona), de relats creuats (composició biogràfica feta a 
vàries veus) i de relats paral·lels (relats autobiogràfics d’individus d’una mateixa 
condició social o que han compartit una determinada experiència). 
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Estudi de cas biogràfic. 

Són aquells projectes de recerca destinats a fer la reconstrucció d’una vida o d’un 
fragment especialment significatiu d’una vida. Allò que normalment entenem per una 
BIOGRAFIA és un relat objectiu, en tercera persona, sobre un personatge il·lustre o 
destacat, elaborat a partir de fonts d’informació tant documentals (documents  escrits, 
documents gràfics, documents personals, etc.) com orals (relats dels coneguts, familiars, 
etc.) obtinguts mitjançant l’entrevista. 

Exemples 

1. Biografia d’un avantpassat 
2. Història de vida d’un immigrant 
3. L’anorèxia, un cas viscut 
4. La joventut dels avis: estudi de la vida quotidiana a partir d’històries de vida. 
5. ... 

Estudi de cas d’un fenomen, grup o institució social 

Consisteix a estudiar el funcionament d’un grup, organització o institució social particular 
incloent-hi d’una manera o altra la perspectiva dels actors. Es tracta de conèixer els rols 
dels seus membres i les relacions que s’estableixen entre ells, així com de comprendre 
els significats i les raons de l’acció del grup tal com se la representen els propis actors i en 
relació al context més ampli de la societat. 

Exemples 

1. Estudi de cas sobre la realitat social dels joves del poble/ciutat/comarca 
2. El sistema penitenciari: estudi de cas d’una presó 
3. Com es viu la vellesa avui? 
4. Estudi de cas: seguiment de la campanya electoral d’un partit polític determinat 
5. ... 

Genealogia i memòria familiar 

Consisteix a fer la reconstrucció de la memòria familiar com un cas particular però que pot 
ser il·lustratiu del context social i cultural del passat. El fil conductor de la recerca pot ser 
un element ben concret com ara la història de la casa/mas/masia, del cognom i els motius, 
o la reconstrucció de l’arbre genealògic familiar. En aquest cas, el pes de la recerca 
recaurà en l’estudi de fonts documentals. Però també es pot ampliar el projecte cap a la 
història de la vida quotidiana del passat més immediat partint d’entrevistes focalitzades als 
testimonis, o creuar-se amb la tècnica de les històries de vida. 

Exemples 
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1. Arbre genealògic familiar 
2. Història d’una casa/mas/masia/fàbrica 
3. Àvies, mares i filles: la vida de tres generacions 
4. Estudi genealògic de diverses famílies del poble durant un període determinat 

(aparellaments, oficis, mortalitat infantil, segones núpcies, etc.) 
5. ... 


