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TREBALL DE RECERCA                                   INSTITUT DE SALES 
 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 1r DE BATXILLERAT 
 
BIBLIOGRAFIA, CITES, FITXES I FONTS D’INFORMACIÓ 
 
OBJECTIU 
 
Et presentem la manera com: 
 
-buscar informació bibliogràfica 
-fer les fitxes per recollir informació i facilitar el treball de redacció 
-anotar les referències bibliogràfiques al final dels treballs 
-presentar les notes i les cites que apareguin al text. 
 
Et donem també una llista amb les diferents fonts d’informació a les quals pots 
accedir. 
 
 
INFORMACIÓ 
 
Cal que tinguis present la informació que et donem durant la realització del 
treball de recerca i que la utilitzis per a elaborar el teu treball.No admetrem cap 
treball de recerca que no tingui les referències bibliogràfiques ben anotades i 
les cites textuals i les notes a peu de pàgina ben indicades. 
 
1.Fonts bibliogràfiques 
 
Abans de començar un treball et convé llegir informació relacionada amb el 
tema que vols estudiar, tant per conèixer metodologia com per tenir uns 
coneixements bàsics que et permetin investigar amb una base prou important i 
alhora et serveixin com a punt d’inici per a la formulació d’hipòtesis. 
 
Normalment les consultes bibliogràfiques, a causa del valor orientador i 
informador que tenen, són dels primers treballs que cal fer.Una ullada inicial 
sobre aquest material permet adquirir nous coneixements, concretar aspectes 
teòrics, plantejar l’esquema de treball, formular noves hipòtesis i repensar la 
feina que caldrà fer. 
 
És important ser selectiu amb els textos escollits i ser reflexiu i crític en la 
incorporació d’informació. Cal fer la lectura amb rigor i considerar que, encara 
que ho hagi escrit algú que possiblement en sap més que nosaltres, hi ha 
opinions o valoracions que depenen de molts factors (ideològics, època…) 
 
És important fer unes fitxes, unes anotacions, de tots els llibres o articles que 
s’han consultat, ens seran útils en l’elaboració del treball posterior. 
 
La consulta bibliogràfica caldrà fer-la durant l’estiu, tot i que se seguirà fent al 
llarg del treball. 



 
2.Fitxes 
 
És habitual que per a començar qualsevol treball calgui recopilar informació 
que més tard es farà servir per preparar el calendari de treball, per decidir la 
metodologia que caldrà seguir o per interpretar uns resultats. 
 
Una bona manera de recopilar informació és mitjançant fitxes que ens 
permeten donar agilitat a l’ordenació de la informació, reunir una informació 
molt concreta a cadascuna d’elles, intercalar noves aportacions, comparar-ne la 
informació…En definitiva, estalviar temps i esforç.  
 
TIPUS DE FITXES 
 

A) Bibliogràfiques: 
A l’inici del treball el tutor indicarà unes fonts bibliogràfiques que 
probablement s’ampliaran a mesura que el treball avanci. Aquestes 
lectures constituiran un cos de suport, d’aportació d’iniciatives, de noves 
orientacions del treball…Totes les fonts que es consulten s’han de fer 
constar al final del treball, per això cal recollir les referències 
bibliogràfiques. 

     
B) De continguts: 
 

• Referencials 
             Resumeixen observacions, lectures, experiències,…No són  
             una còpia de textos sinó que requereixen una elaboració i                                

       un treball de síntesi. Per això tenen importància en la  
 redacció del treball. 
 

• Conceptuals 
              Recullen idees, acotacions, consideracions,…En ocasions  
               són suggeriments, presentiments, intuïcions…que es pre- 
              senten al llarg de les nostres observacions i lectures. 
 
• Textuals 

                               Reprodueixen directamente les paraules d’altres autors. Cal 
                               ser molt curós amb l’extensió i no  transcriure fragments  
                               massa extensos. 
 
 
A cadascuna d’aquestes fitxes caldrà anotar: 
 
-la referència. Títol, dades de la publicació d’on s’extreu la informació, pàgines. 
- la informació que hi recollim. 
 
 
 
 
 



MANEIG I CLASSIFICACIÓ 
 
Un cop tinguem les fitxes recollides i ben referenciades les ordenarem en 
funció del guió definitiu del treball. Primer, per apartats, i després, segons una 
lògica interna que s’adapti a les nostres previsions per a desenvolupar 
cadascun dels capítols del treball. 
 
Quan tinguem les fitxes ordenades podrem iniciar la redacció del treball. I ho 
podrem fer d’una forma fluïda i a partir d’una coherència de fons important. 
 
 
3. Referències bibliogràfiques (bibliografia) 
 
Les cites bibliogràfiques es presenten per ordre alfabètic d’autors/es (segons el 
cognom). Quan la llista és molt extensa es pot fer una classificació: obres 
generals, articles de premsa, enciclopèdies,…Només s’ha de ressenyar la 
bibliografia consultada. 
 
-Llibre: 
 
COGNOM, Nom.  Títol o títol. LLoc de publicació:  Editorial, any. 
 
Exemple - BRACEGIRDLE, Brian. Atlas de estructura vegetal.Madrid:Paraninfo, 
1982 
  
Si són varis autors: LEVINE, John R.; BAROUDI, Carol; LEVINE YOUNG, 
Margaret. Internet per a principiants.Trad. d’Albert Cuesta. Barcelona: 
Pòrtic,1997. 
 
 
-Revista: 
 
COGNOM, Nom.” Títol de l’article” , Nom de la revista, número de la publicació, 
ciutat,any número de pàgines 
 
Exemple - BRACK, A. “Vida extraterrestre: el atractivo de lo improbable”, 
Mundo Científico,núm. 200, Barcelona, 1999, p.82-84 
 
-Tesis i treballs de recerca no publicats: 
 
COGNOM, Nom. “Títol”.Lloc on es troba,any de presentació.Tipus de 
document. 
 
SOLER, Marta. “La premsa d’informació general avui.” Centelles.IES Pere 
Barnils.Biblioteca, 2004. Treball de recerca. 
 
-Documents electrònics: 
 
TERMCAT:Neoloteca (en línia). <http://www.termcat.es/neoloteca/index.html> 
(consulta: 12.1.2000). 



4. Cites textuals i notes 
 
A les cites textuals es reprodueixen directament les paraules d’altres 
autors. Cal ser molt curós amb l’extensió i no transcriure fragments massa 
extensos. 
Quan en un treball hagueu de citar un fragment d’un article o d’un llibre ho 
heu d’indicar, no podeu fer creure que ho heu escrit vosaltres. Qualsevol 
ús total o parcial del text, imatge o material aliè com a original serà 
motiu de suspens del treball. 
S’ha de citar la procedència de la font, entre parèntesi al final del text o en 
una nota de peu de pàgina.Les cites textuals van entre cometes. 
 
Exemple: 
 
lo cual quiere decir que “si todos los sistemas físicos son computadoras, y si las 
computadoras pueden imitar perfectamente todos los sistemas físicos, ¿qué 
distingue el universo real de la simulación?” (1) Tommasso Toffoli , experto en 
computadoras considera que… 
 
 
__________ 
(1) DAVTES, Paul: La Mente de Dios. Madrid: McGraw Hill, 1993. 
 
Si el text és llarg es redueix el marge esquerre (4-5 espais) i l’interliniat (1 
espai). També es poden escriure amb un tipus de lletra diferent de la del 
text general i utilitzar un sagnat diferent. Si es suprimeix una part cal 
assenyalar-ho així: (…).I s’escriuen en l’idioma en què estava escrit al llibre 
que citem com a font. 
 
Les notes a peu de pàgina descarreguen el text per fer més còmoda la 
lectura . Cal posar-les al final de la pàgina, al final del capítol o al final del 
treball. S’escriuen amb un tipus de lletra menor que la del text normal i 
precedides de un subíndex que també s’escriu en el lloc del text on es vol 
inserir el missatge. 
 
Exemple: 
 
(1) Veure les dades sobre els documents esmentats a RODRIGUEZ, Justiniana : La juderia 
de la ciudad de León, pàgs. 487-489. León, 1989. 
 
En el cas de citar una obra ja citada anteriormente es pot posar: 
 
RODRIGUEZ,j.: Ibidem pàg.490 
RODRIGUEZ, J.: Op.cit.pàg.490 
 
 
 
 
 

 



 
5.Fonts d’informació 
 
a)Xarxa de Biblioteques Populars 
 
La xarxa de biblioteques populars està formada per un conjunt de 
biblioteques que ofereixen el prèstec de llibres i documents i serveis 
d’informació i consulta. 
El fons d’aquestes biblioteques és de tipus general, és a dir, intenta 
respondre als interessos, les necessitats o les afeccions del ciutadans per 
mitjà d’obres de tot tipus. 
 
Teniu a la vostra disposició: 
-llibres, revistes, diaris i altres documents ordenats. Pràcticament tot el fons 
de la biblioteca és de lliure accés i pot ser consultat directament a les 
prestatgeries. 
-Obres i documents de la col.lecció local que tracten temes i personatges 
específics de cada població. 
-Audioivisuals (música i vídeos) que podeu escoltar i veure a la biblioteca o 
endur-vos a casa en prèstec. 
-Personal tècnic que està al vostre servei. 
      
El prèstec a domicili: 
-La major part del material us el podeu endur en préstec sense haver de 
pagar. 
-Per a utilitzar el servei de préstec cal presentar el DNI i portar una 
fotografia. 
 
Informatització: 
-Una part de les biblioteques estan informatitzades o en procés 
d’informatització. Aixó permet conèixer rápidamente el material que 
necessiteu. 
El servei de préstec també està informatitzat. 
 
A Viladecans teniu la Biblioteca Pública (Av.Josep Tarradellas,16) i al 
nostre centre tenim la Biblioteca Isabel de Villena. Hi trobareu tots els 
treballs de recerca presentats aquest curs i  anteriors. 
En els diferents departaments de l’Institut també tenim unes petites 
biblioteques més  especialitzades en cada matèria. 
 
b) Altres fonts d’informació 
 
Hi ha una gran varietat de fonts a les quals es pot recórrer: 

1- Consulta informàtica a través de Internet. 
2- Fonts orals que caldrà contrastar amb fonts escrites o orals 

d’altres procedències. 
3- Fonts documentals (censos, registres parroquials, legislació, 

llibres de comptabilitat, fotografies, pel.lícules,…) Generalment es 
troben en arxius : municipals, autonòmics, estatals i també 
especialitzats com les filmoteques. 



4- Fonts periodístiques de diaris , revistes i altres publicacions 
periòdiques.Les podem trobar en hemeroteques. 

5- Fonts artístiques i arqueològiques que reflecteixen la mentalitat 
religiosa, política i socioeconòmica d’un moment històric. 
Generalment es troben en museus o col.leccions o també en 
excavacions. 

 
 
 
 
ACTVITATS 
 

1- Què cal fer abans de començar un treball? 
2- Assenyala les tres causes que posin de manifest la utilitat de les consul- 

tes bibliogràfiques. 
3- Creus que la informació que extreus d’un llibre és inqüestionable pel fet  

d’haver estat escrita a priori per alguna persona que domina el tema? 
Per què? 

4- Quina utilitat tenen les fitxes? 
5- Fes la ressenya bibliogràfica d’un llibre i de dos articles d’una revista. 
6- Si nosaltres estem d’acord amb allò que opina un autor/a en un llibre o 

en un article d’una revista o diari, podem transcriure-ho igual? 
7- Fins a quin punt són fiables les informacions extretes d’internet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREBALL DE REDACCIÓ 
 
OBJECTIU 
 
Proposar a l’alumne una manera pràctica per iniciar i desenvolupar la redacció 
del treball un cop tingui recollida la informació bibliogràfica i els resultats de la 
recerca estiguin a punt. 
 
INFORMACIÓ 
 

A) Esborranys inicials 
 
Un cop tinguem el guió provisional del treball i els materials inicials ordenats 
(fitxes, esquemes, anotacions diverses, pràctiques , si es tracta de treball 
experimental,…) hauríem de començar a redactar els primers esborranys. Cal 
remarcar que no s’ha de redactar la memòria escrita al final de la recerca sinó 
que cal començar la redacció a partir de l’etapa d’exploració i elaborar-la per 
apartats. 
No cal que l’elaboració de l’esborrany inicial es faci de manera linial (primer 
capítol, segon,…)sinó que el farem de manera fragmentària i seguint els 
nostres interessos. És habitual començar per la part fonamental del cos del 
treball. Totes les parts del treball són importants però n’hi ha de bàsiques que 
donen suport a les altres. Primer haurem de redactar les parts fonamentals i a 
partir d’aquestes completarem les altres parts del treball. 
Les primeres redaccions tenen com a finalitat primordial la incorporació dels 
materials a l’estructura prevista, integrar-los i desenvolupar-los amb fluïdesa i 
d’una forma coherent. La correcció d’estil i l’ortogràfica, si fossin necessàries, 
es farien més endavant. 
 
Pel que fa a l’estil és convenient que compleixi tres condicions: 

a) Claredat 
b) Senzillesa: evitar expressions sobrecarregades, frases excessivament 

llargues i emprar una sintaxi linial. 
c) Precisió: evitar ambigüitats i fugir de la repetició. Tots els conceptes clau 

de la recerca han d’estar definits. 
 
Hem de tenir en compte però que si els esborranys inicials són  molt correctes, 
tant pel que fa al contingut com per la forma, el treball posterior serà molt 
planer. 
 
 
          B)Redacció final 
 
Quan  tinguem els apartats del nostre guió redactats (possiblement després 
d’haver estripat fulls, reordenat, reorganitzat apartats, afegit, …) tindrem a punt 
l’esborrany definitiu. 
L’esborrany definitiu l’hauran de llegir l’alumne i el tutor del treball i 
tindran una perspectiva suficient per a decidir si cal fer algun retoc o revisar 
l’estil i l’ortografia. 
f 



S’ha de tenir en compte que és exigible assolir uns nivells adequats de 
correcció pel que fa a l’expressió. És , i no ho hem d’oblidar, un dels objectius 
del treball de recerca. No s’admetrà cap treball que estigui mal redactat o 
bé amb faltes d’ortografia. 
 
 
ACTIVITATS 
 
1.- Fes un esquema dels passos que hauràs de seguir per iniciar el treball de 
recerca. 
2.-Ordena tot allò que creguis necessari per anar elaborant el treball de recerca 
(recollida d’informació bibliogràfica, sortides de camp, pràctiques laboratori,etc) 
3.-Quan hauries d’iniciar l’elaboració dels primers esborranys? 
4.-En quin moment del curs elaboraràs, possiblement,l’esborrany definitiu del 
treball? 
5-Quin apartat del treball de recerca hauràs de començar a redactar primer? 
6-Durant l’estiu què creus que et caldrà anar fent? 
7- Quan hauràs de concretar la feina d’estiu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 
 
OBJECTIU 
 
Que l’alumne conegui el mecanisme que s’utilitzarà per a l’avaluació del treball 
de recerca i els criteris en què es basarà la valoració. 
 
INFORMACIÓ 
 
1.Valoració del treball de recerca 
 
La valoració del treball de recerca es basa en: 
 

1- La nota del procés del treball de recerca que proposa el tutor a partir 
del seguiment que ha anat fent de l’alumne. Per això caldrà fer el 
seguiment de cada alumne mitjançant una llibreta o fitxa de tutoria del 
treball de recerca on s’anotaran les dates de les entrevistes 
alumne/tutor, el treball realitzat fins al moment de l’entrevista, les 
propostes del treball futur, la data de la propera entrevista i , si s’escau, 
les incidències. 

 
Us recordem que no admetrem cap treball que no hagi estat tutoritzat; 
això vol dir que l’alumne no hagi tingut un mínim de cinc entrevistes 
amb el tutor o que no hagi seguit les indicacions del tutor per a la 
realització del treball. 
 
2.- La nota de la memòria del treball i de l’exposició oral que proposa un 
tribunal d’avaluació constituït per tres membres (el tutor i dos professors 
més). 
 
La nota global del treball de recerca (ha de ser un nombre enter) es 
repartirà de la manera següent: 
 
                             40% de la nota del treball de recerca: nota del tutor 
                             60 % de la nota del treball de recerca: nota del tribunal 
                                    40 % nota de la memòria presentada 
                                    20 % nota de l’exposició oral 
 

2. Procés d’avaluació 
 

1.-El tutor puntua el treball valorant el procés d’elaboració. (40%) 
2- El tutor i un altre professor especialista(d’un seminari relacionat amb la 
temàtica del vostre treball) valoren la memòria escrit segons una pautació 
que tindrà en compte la presentació formal (enquadernació, portada,etc.)la 
correcció en l’ús de la llengua escrita, l’estructura interna de la memòria i el 
contingut , aparell iconogràfic … (40%) 
3- Un tercer professor valora l’exposició oral(capacitat de síntesi, adequació 
de la llengua oral, organització del temps d’exposició, material de 
suport…(20 %) 



El dia de l’exposició oral s’omple el full d’avaluació amb la nota 
corresponent a cadascun dels tres apartats i la nota global. Recordeu que 
aquesta nota representa un 10% de la nota de batxillerat.S’ha d’aprovar 
per tenir el títol de batxillerat. 
 
Cada alumne haurà de presentar la memòria del treball escrit per 
triplicat :  original (color) i dues còpies. Després de l’avaluació del treball 
de recerca ,l’alumne podrà recollir una de les dues còpies. L’original 
quedarà a la biblioteca del centre , i una còpia al departament al qual 
pertany el professor tutor. 
La data  exacta de presentació de la memòria escrita es comunicarà a les 
primeres tutories de 2n de batxillerat, però serà a finals del mes de 
novembre. 
La data exacta de l’exposició oral es comunicarà igualment a la tutoria de 
2n de batxillerat. Tindrà lloc abans de les vacances de Nadal. 
Per a l’exposició oral es podrà dur un guió esquemàtic i orientador; també 
es podran fer servir diapositives, transparències,…Cal tenir-ho en compte 
mentre s’elabora el treball per a recollir i conservar material que després es 
podrà utilitzar per a l’exposició oral. 
L’exposició oral es farà a porta oberta, és a dir, hi tindran accés altres 
professors del centre i alumnes de batxillerat. Si algun alumne prefereix fer 
l’exposició a porta tancada ho comunicarà al tutor. 
S’ha de fer algun assaig de l’exposició oral abans de la definitiva. Recorda 
la conveniència de fer exposicions orals de treballs realitzats dintre de les 
diferents matèries per anar agafant pràctica. 
 

3. Nota del treball de recerca  
 
La nota del treball de recerca es donarà a l’avaluació final de 2n de 
Batxillerat. 
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