
 

 

Facultat de Ciències Socials 

Universitat de València  

 

DESTINATARIS 

Personal docent i investigador adscrit a la 
Facultat de Ciències Socials. 

 

Personal investigador adscrit als Instituts, ERI i 

unitats d’investigació de l’àrea de Ciències 

Socials. 

 

PDI de departaments de l’àrea de Ciències 

Socials, Jurídiques i Econòmiques de la 

UV. 

 

Estudiants del doctorat de Ciències Socials de 

la UV. 

 

Estudiants de màsters de la Facultat de 

Ciències Socials que realitzen el treball de 

fi de màster, amb l'autorització del tutor o 

la tutora i sota la responsabilitat d’aquest/

a. 

 

Estudiants de grau de la Facultat de Ciències 

Socials que realitzen el treball fi de grau, 

amb l'autorització del tutor o la tutora i 

sota la responsabilitat d’aquest/a. 

 

Estudiants de grau o postgrau per a sessions 

pràctiques o activitats formatives 

complementàries dirigides per professorat. 

 

Altres membres de la UV (PDI, PAS i 

estudiants). 

 

Institucions públiques i entitats privades. 

 

Organitzacions socials (amb suport de 

personal investigador de la UV).  

 
Sol·licitud d'ús 

 
Ha d'anar adreçada al degà o la degana de la 
Facultat de Ciències Socials, amb indicació del 
projecte d'investigació o l’activitat docent que 
es realitzarà, les persones responsables (amb 
les autoritzacions pertinents, si escau), les fonts 
de finançament (si escau) i la data d'ús. 

 

 
Criteris d’aprovació de les 

sol·licituds 
 
Per a usuaris de la Universitat de València 
 
Se n'aprovarà l'ús sempre que s'indique qui és 
la persona que es responsabilitza del 
desenvolupament de l'activitat. Les sol·licituds 
es concediran per ordre de recepció. 
 
Per a usuaris externs a la Universitat de 

València 
 
Es valoraran les sol·licituds en funció del 
projecte, l’entitat sol·licitant, el finançament, 
l’afinitat amb els objectius formatius i socials de 
la Facultat de Ciències Socials... 



SALA DE TÈCNIQUES QUALITATIVES 

  

 Sala de tècniques conversacionals  
Per a grups de discussió i entrevistes col·lectives.  

Una taula de reunions, 10 butaques, 

2 càmeres de gravació i 2 micròfons. 

 

 Sala d’observació 

Per a visionament dels grups de discussió i de 

les entrevistes grupals. 

3 taules dobles, 6 cadires, 1 espill espia, 

equip de tractament d'imatge i so. 

 

 Sala de transcripció i anàlisi 

4 pedals de transcripció exprés amb programari 

de reconeixement de veu. 

8 ordinadors amb programari professional ATLAS-

TI i MAXQDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES 

 

Per a reunions d’equips de treball:  

6 taules dobles centrals i 14 cadires  

 

12 taules dobles perimetrals, 24 llocs de  

treball i 10 ordinadors amb software:  

 DYANE, CATI, R i SPSS 

Pissarra tradicional i pissarra interactiva  

 

 

SALA POLIVALENT 

 

Pissarra digital interactiva per a 

videoconferències 

 

ZONA 1: reunions, seminaris, 

treballs en equip  

  

ZONA 2: gravació d’entrevistes 

individuals 

  

Sala d’observació 

Sala  de tècniques conversacionals 

  

El  Laboratori de Ciències 

Socials de la Universitat de 

València (Social·Lab) és un 

espai singular per a 

l’aplicació de tècniques 

quantitatives i qualitatives en totes 

les  fases  de ls  p rocessos 

d’investigació social (disseny 

metodològic, recollida, registre i 

anàlisi de dades i informació).  

 Dotat d’infraestructures i 

equ ipamen ts  d ’a van tgua rda 

distribuïts en tres sales, permet 

realitzar activitats docents i 

investigadores de gran qualitat. 
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M É S  I N F O R M A C I Ó    

http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-
lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/  

EQUIPAMENTS DE SOCIAL·LAB EQUIPAMENTS DE SOCIAL·LAB 

http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/
http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/


 

 

Facultat de Ciències Socials 

Universitat de València  

 

DESTINATARIOS 

Personal docente e investigador adscrito a la 
Facultat de Ciències Socials. 

 

Personal investigador adscrito a los Institutos, 

ERIs y Unidades de Investigación del área 

de Ciencias Sociales. 

 

PDI de Departamentos del área de Ciencias 

Sociales, Jurídicas y Económicas de la 

UV. 

Estudiantes del Doctorado de Ciencias Sociales 

de la UV. 

 

Estudiantes de Másteres de la Facultat de 

Ciències Socials que realicen su Trabajo 

Fin de Máster, con la autorización de su 

tutor/a y bajo la responsabilidad de éste/a. 

 

Estudiantes de Grado de la Facultat de 

Ciències Socials que realicen su Trabajo 

Fin de Grado, con la autorización de su 

tutor/a y bajo la responsabilidad de éste/a. 

 

Estudiantes de Grado o Posgrado, para 

sesiones prácticas o actividades 

formativas complementarias dirigidas por 

el profesorado. 

 

Otros miembros de la UV (PDI, PAS y 

estudiantes). 

 

Instituciones públicas y entidades privadas. 

 

Organizaciones sociales (con apoyo de 

personal investigador de la UV).  

Solicitud de uso: 
 
Debe ir dirigida al decano/a de la Facultat de 

Ciències Socials, especificando el proyecto de 

investigación o actividad docente a realizar, las 

personas responsables (con las autorizaciones 

pertinentes, si procede), las fuentes de financiación 

(si procede), y fecha de uso. 

 
Criterios para la aprobación de las 

solicitudes: 
  
Para usuarios de la Universitat de València:  
  

 Se aprobará el uso siempre que se 
indique quién es la persona que se 
responsabiliza del desarrollo de la 
actividad. Las solicitudes se concederán 
por orden de recepción. 
 
Para usuarios externos a la UV:  
  

 Se valorarán las solicitudes en función 
del proyecto, entidad solicitante,  
financiación, afinidad con los objetivos 
formativos y sociales de la Facultat de 
Ciències Socials… 



SALA DE TÉCNICAS CUALITATIVAS 

  

 Sala de técnicas conversacionales  
Para grupos de discusión y entrevistas colectivas.  

Una mesa de reuniones, 10 sillones, 

2 cámaras de grabación y 2 micrófonos. 

 

 Sala de observación 

Para visionado de los grupos de discusión y de 

las entrevistas grupales.  

3 mesas dobles, 6 sillas, 1 espejo espía. 

equipo de tratamiento de imagen y sonido. 

 

 Sala de transcripción y análisis 

4 pedales de transcripción-exprés con software 

de reconocimiento de voz. 

8 ordenadores con software profesional ATLAS-TI 

y MAXQDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

 

Para reuniones de equipos de trabajo:  

6 mesas dobles centrales y 14 sillas  

 

12 mesas dobles perimetrales, 24 lugares  

de trabajo y  10 ordenadores con software: 

DYANE, CATI, R y SPSS 

Pizarra tradicional y pizarra interactiva  

 

 

SALA POLIVALENTE 

 

Pizarra digital interactiva para 

videoconferencias 

 

Zona 1: reuniones, seminarios, 

trabajos en equipo  

  

Zona 2: grabación de entrevistas 

individuales 

  

 

Sala de Observación 

Sala  de Técnicas Conversacionales 

  

El  Laboratorio de Ciencias 

Sociales de la Universitat de 

València (Social·Lab), es un 

espacio singular para la 

aplicación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas en todas 

las fases de los procesos de 

investigación social (diseño 

metodológico, recogida, registro y 

análisis de datos e información).  

 Dotado de infraestructuras y 

equipamientos de vanguardia 

distribuidos en tres salas, permite 

realizar actividades docentes e 

investigadoras de gran calidad. 
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M Á S  I N F O R M A C I Ó N :    

http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-
lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/  

EQUIPAMIENTOS DE SOCIAL·LAB EQUIPAMIENTOS DE SOCIAL·LAB 

http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/
http://www.vlc-campus.com/proyectos/social-lab-laboratorio-de-ciencias-sociales-vlccampus/
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