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1 PRELIMINARS 

1.1 INTRODUCCIÓ 
 

El Treball de recerca al batxillerat és un treball de tipus individual on has de fer una investigació 

sobre un tema, en principi, determinat i orientat per un tutor. És recomanable que la recerca 

s’orienti cap a un camp de coneixement relacionat amb la modalitat de batxillerat que estàs 

cursant. Cal tenir en compte, per tant, que: 

 Constitueix una part molt important del currículum del batxillerat (10% de la 

qualificació final del batxillerat). 

 És imprescindible aprovar-lo per tal de superar l’etapa. 

Al final del Treball, has  de presentar els resultats de la teva investigació per escrit i els has d' 

exposar oralment. 

El Treball de recerca l'has de presentar, preceptivament, escrit en català, donat que és la 

llengua vehicular del Centre. Només estarà justificat fer-ho en una altra llengua, si fa menys de 

dos anys que estudies a Catalunya. Tanmateix, si el treball és de llengua o literatura castellana, 

anglesa o francesa, el pots fer en aquest idioma. 

El treball de camp fora de l’ institut s’ha de fer al marge de les hores de classe. Només en casos 

excepcionals es podran utilitzar hores lectives per fer entrevistes, per visitar entitats que obren 

només al matí, etc. 

1.2 QUÈ ÉS UN TREBALL DE RECERCA 
 

És una tasca, d’uns 6 mesos de durada aproximadament, que suposa buscar informació, 

relacionar-la i presentar-la. També implica formular hipòtesis i objectius, comprovar-los i arribar 

a conclusions. La informació trobada s’ha de:  

Seleccionar, relacionar, assimilar, valorar, contrastar, criticar, classificar i manejar per generar 

noves dades.  

1.3 QUÈ NO ÉS UN TREBALL DE RECERCA 
 

 Una còpia o una traducció al català d’una o diverses fonts.  

 Un “collage”, més o menys lligat o estructurat, de diverses fonts.  

 Un seguit d’afirmacions sense justificar sobre qualsevol aspecte del tema que es 

treballa. 

 Un treball fet a darrera hora. 
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2 TIPUS DE TREBALL DE RECERCA 

No existeix un únic tipus de Treball de Recerca, sinó que, depenent de la matèria que tractem i 

dels objectius, n’hi ha de diferents tipus. A continuació teniu alguns exemples: 

1. Un projecte tecnològic o artístic. 

Es tracta d’un treball que vol resoldre una necessitat (el projecte tecnològic) o que vol plasmar 

una idea (el projecte artístic) i que es materialitza en un lloc i un temps concret. Per exemple  el 

projecte d’un edifici.  

2. Un estudi o anàlisi.  

Es  tracta  d’una  presentació  ordenada  i  classificada  d’un  conjunt d’informacions que 

permeten arribar a conclusions. Per exemple un treball d’història. 

3. Una avaluació. 

Es tracta d’un estudi o anàlisi que implica un judici i, per tant, un alt grau de subjectivitat. Per 

exemple els estudis d’impacte ambiental.  

4. Un monitoreig o seguiment.  

Es tracta d’un estudi que es basa en la recollida de dades d’acord amb un protocol preestablert i 

estandarditzat i que presenta unes propostes de canvi.  Per  exemple  els  estudis  sobre  la  

distribució  d’espècies  animals o vegetals.  

5. Una prognosi o simulació.  

Es tracta d’un  treball  que  realitza  un  pronòstic  a  partir  de  l’especulació, d’una  simulació  

o  d’un  model  basat  en  la  informació  preexistent.  Per exemple la previsió meteorològica.  

6. Un treball científic de camp, de laboratori o de gabinet. 

 Es tracta d’un treball que segueix el mètode científic, és a dir, que parteix de la  formulació  

d’unes  hipòtesis  i  de  l’establiment  d’una  metodologia  per arribar a les conclusions. Per 

exemple les investigacions al laboratori. 
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3 OBJECTIUS 

Els següents objectius marquen el per què d’un treball de recerca: 

1. Realitzar un treball d’investigació durant un temps limitat i d’una manera constant. 

2. Redactar els resultats de la teva recerca, així com arribar a unes conclusions personals 

raonades. 

3. Exposar oralment les conclusions a què has arribat. 

4. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries cursades en el 

batxillerat. 

5. Interrelacionar coneixements adquirits en les diferents matèries. 

6. Constatar la teva maduresa pel que fa a l’ordre, el rigor, la iniciativa, l’autonomia en la 

feina, la capacitat de síntesi, el sentit crític i la capacitat de recórrer a diferents fonts 

d’informació i cercar-ne les més adients per al treball que s’està fent. 

 

4 ORGANITZACIÓ 

4.1 Funcions dels que hi participen 

En el treball de recerca intervenen: el coordinador pedagògic, els tutors de primer de 

batxillerat, els caps de departament/seminari i els professors-tutors dels treballs. 

4.1.1 El coordinador pedagògic 

 Fixa l’organització general del treball de recerca. 

 Vetlla pel compliment dels acords presos. 

 Recull les propostes dels caps de departament/seminari i dels alumnes. 

 Proposa un calendari de treball. 

4.1.2 Els tutors de primer de batxillerat  

 Expliquen als alumnes què representa el treball de recerca en el seu currículum. 

 Especifiquen els objectius que s’han d’assolir. 

 Comenten els criteris d’avaluació.  

 Precisen als alumnes que seran avaluats dels mesos treballats des del setembre fins al 

gener; a l’estiu s’hauria de treballar, però queda fora pel que fa a l’avaluació. 

 Donen una primera orientació sobre els treballs d’investigació. 

 Comenten les pautes per elaborar un treball (Llibre d’estil). 

4.1.3 Els caps de departament/seminari 

 Col·laboren en l’organització del treball de recerca. 

 Fan les propostes concretes de treballs de la seva àrea i/o matèria, sense oblidar que 

els temes poden tenir un caràcter interdisciplinari i, per tant, poden abastar diverses 

àrees i/o matèries. Les propostes han de tenir en compte les següents observacions: 

 El treball de recerca ha de respondre als interessos dels nostres alumnes. 

 Hauria d’estar relacionat amb algun contingut ja treballat, directa o indirectament, 

de primer de batxillerat. 
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 Ha de tenir en compte la possibilitat (o impossibilitat) d’accedir a determinades 

fonts d’informació. 

 Cal potenciar els treballs on sigui factible una recerca i evitar aquells on només es 

fa una recensió de tipus bibliogràfic. 

 Cal afavorir els treballs on els alumnes puguin fer alguna aportació personal. 

 Els treballs s’han d’adequar a una extensió màxima de 30 fulls DIN A-4, 

aproximadament, llevat dels casos en què una presència gràfica molt gran i 

imprescindible per a la comprensió del treball justifiqui una extensió més llarga. 

 Recullen, cas que sigui així, les propostes de treball que facin els alumnes i les accepten 

o desestimen, prèvia consulta amb els membres del seu departament. En aquest punt 

és important que es faci tot el possible per vigilar que el treball proposat no sigui dels 

que ja es troben, per exemple, a INTERNET. 

 Proposen, un cop rebudes les sol·licituds dels alumnes, els professors més adients per 

fer de tutor. El nombre de treballs que pot assumir un sol tutor no podrà ser, en cap 

cas, superior a quatre. 

4.1.4 El professor - tutor 

 Ajuda a concretar el tema escollit per l’alumne. 

 Orienta sobre els mètodes de treball més adients. 

 Informa sobre els recursos més adequats. 

 Assessora respecte els problemes que vagin sortint, reorientant la investigació així que 

aquesta es vagi produint. 

 Informa a l’altre membre del tribunal com ha anat la investigació. 

 Orienta l’alumne a l’hora de fer l’exposició oral. 

 Es comunica amb l’alumne un cop per setmana, com a mínim. 

 Durant el primer trimestre de segon batxillerat, s’avalua el seguiment de l’elaboració del 

treball, a través de 3 notes parcials.  
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5 CALENDARI 

5.1 Tercer trimestre del primer curs de batxillerat: 

a. Els tutors/coordinador pedagògic informen als seus alumnes, sobre el treball de 

recerca. 

b. Maig: Els departaments lliuren al coordinador pedagògic el llistat de temes que 

proposen. 

c. Maig/Juny: El coordinador pedagògic reparteix als alumnes el llistat de temes. 

d. Maig/Juny. Els alumnes poden demanar informació als caps de departament sobre els 

títols de TR que s’oferten. També poden consultar i demanar l’autorització per escrit als 

caps de departament la viabilitat d’una proposta pròpia. 

e. 10 de juny: S’exhaureix el termini per a lliurar (online) la tria al coordinador 

pedagògic. Aquest informarà als caps de departament/seminari. 

f. 25 de juny, la junta d’avaluació final de 1r de bat. Estableix la nota. 

g. El coordinador pedagògic, en funció de la demanda de l’alumnat, atorgarà a cada 

alumne un departament. En cas de no poder assignar totes les primeres opcions dels 

alumnes, la modalitat i la nota mitjana de 1r de batxillerat establiran l’ordre de prioritat 

de l’adjudicació.   

h. 27 de juny, a les 13:30h, el coordinador pedagògic comunica als alumnes el 

departament assignat. 

i. 30 de juny, a les 10:30, trobada amb el tutor del treball de recerca assignat de cara a 

organitzar la feina a fer durant l’estiu i a establir un primer índex del treball. 

5.2 Primer trimestre del segon curs de batxillerat: 

a) L’alumne i el professor-tutor s’han de comunicar o reunir, com a mínim un cop per 

setmana, per tal de fer i orientar -respectivament- el treball. 

b) 3 d’octubre: 1a avaluació parcial del seguiment del treball per part del tutor. 

c) 2 de novembre: 2a avaluació parcial del seguiment del treball per part del tutor. 

d) 31 de novembre, últim dia per lliurar l’esborrany del treball al tutor(no cal que sigui 

imprès). Abans de 4 de desembre serà retornat pel tutor del treball. 

e) 7 de desembre, 3a avaluació parcial del seguiment del treball per part del tutor. 

f) 22 de desembre, últim dia per  lliurar la memòria del treball en paper a secretaria (2 

còpies). Hora límit: 14. Lliurar-lo més tard suposarà tenir penalització (un 1 punt per 

dia) en la nota de seguiment tutorial. Si hi ha qualsevol incidència justificada que 

ocasioni algun retard, cal comunicar-la al coordinador pedagógic. 

5.3 Segon trimestre del segon curs de batxillerat: 

a) Dilluns 16 de gener: Exposició/Avaluació del treball de recerca. 

b) Dilluns 23 de gener: Publicació de les notes dels treballs. 

c) Divendres 27 de febrer: Lliurament dels treballs per a la convocatòria de recuperació 

a secretaria. Hora límit: 14h. Lliurar-lo més tard suposarà una penalització (un punt 
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per dia) en la nota global del treball. Si hi ha qualsevol incidència justificada que 

ocasioni algun retard, cal comunicar-la al coordinador pedagógic.  

 

6 AVALUACIÓ 

6.1 Criteris d’avaluació generals 
 

1. Mostra iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.  

2. Planifica i temporitza de manera rigorosa la feina  d’acord  amb  els objectius plantejats.  

3. Aplica la metodologia de recerca adequada als objectius del treball.  

4. Afronta els problemes generats durant el procés de recerca i és capaç de reconduir les 

estratègies.  

5. Selecciona de forma correcta les fonts d’informació, tot mostrant capacitat per accedir a 

fonts diversificades i contrastades,  gestiona la informació i aplica de forma rigorosa, 

crítica i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de dades. 

6. Redacta una memòria escrita ben estructurada i amb rigor formal, on s’exposin les 

idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi i empra les TIC i/o els 

MAV en la presentació de resultats. 

7. Elabora les conclusions de la recerca de forma personal i avalua críticament el propi 

treball.  

8. S’expressa per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari 

tècnic específic. 

9. Si s’escau, elabora un producte propi original i creatiu acompanyat d’una memòria on es 

descriu el procés de treball seguit. 

10. Exposa oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.  

11. Exposa les conclusions de la recerca de forma personal i avalua críticament el propi 

treball.  

12. S’expressa oralment amb correcció gramatical i estilística tot dominant el vocabulari 

tècnic específic.  

13. Empra les TIC i els MAV durant la presentació oral dels resultats. 
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6.2 Seguiment tutorial 
 

L’avaluació del treball de recerca es farà des del seu inici i tindrà en compte el material 

presentat i l’exposició oral, així com el procés d'elaboració que el tutor haurà seguit i 

avaluat (assistència a les sessions amb el tutor, presentació d’esquemes i guions, etc.). 

Aquesta part serà avaluada pel tutor en tres notes parcials, elaborades tenint en compte 

els següents aspectes: assistència, actitud, iniciativa, planificació i feina feta. 

Aquestes notes parcials no podran ser modificades una vegada atorgades. 

La nota final de seguiment tutorial serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions 

parcials. Aquestes avaluacions es faran seguint estrictament el calendari del procés. 

Aquesta nota final de seguiment podrà tenir una penalització d’un punt en  cas de retard 

en el moment de lliurament del treball. 

El seguiment tutorial té un pes total del 25 % de la nota global del treball de recerca. 

6.3 La memòria escrita i (si s’escau) el producte del treball  
 

Aquesta part l’avaluarà un tribunal format per dos professors (el tutor del treball i un altre) 

que en la majoria dels casos seran dos professors de la mateixa àrea. Aquesta part té un 

pes global del 55 % de la nota global distribuït amb els següents criteris d’avaluació 

específics, diferenciats en funció de si el treball conté la creació d’un producte o no: 

Treballs sense creació de producte 

1. S'ha fet una bona recerca de recursos diversos i fiables, i s'han triat els millors 

(2%) 

2. La informació apareix classificada en tipus de fonts i segueix els criteris formals. 

(0,5%) 

3. La portada conté 6 ítems: títol, nom de l'autor, nom del tutor, curs, nom de 

l'institut i data. (0,5%) 

4. L’índex presenta el títol "Índex", els apartats numerats i els números correctes de 

pàgina. (0,5%) 

5. Les pàgines estan numerades correlativament.(0,5%) 

6. La mida de lletra és la indicada (la del cos del treball ha de ser Times 12, Arial 11 

o similar), segons la importància del text; es fa servir bé la cursiva i la 

negreta.(0,5%) 

7. El text està justificat i hi ha separació entre paràgrafs.(0,5%) 

8. L’ús de recursos gràfics i/0 expressius és idoni per a la claredat del treball (2,5%)  

9. La memòria presenta totes les parts: portada, índex, introducció amb la 

presentació de la hipòtesi o objectius del treball, cos, conclusió i fonts 

consultades.(1,25%) 

10. El cos de la memòria està ben estructurat d'acord amb els objectius del treball i 

els capítols estan ben numerats.(1,25%) 
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11. El contingut reuneix tots els requisits següents: és veraç (no hi ha errors), és 

precís (no hi ha vaguetats o imprecisions), és complet (7,5%) 

12. El contingut mostra un discurs coherent i acurat que dóna una seqüenciació 

lògica i clara segons la hipòtesi / objectius.(5%) 

13. El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament 

original i aprofundit .(22,5%) 

14. Les frases són clares i entenedores. La puntuació és adequada. Domina el 

vocabulari específic del tema.(10%) 

 

Treballs amb creació de producte 

1. S'ha fet una bona recerca de recursos diversos i fiables, i s'han triat els millors 

(1%) 

2. La informació apareix classificada en tipus de fonts i segueix els criteris formals. 

(0,5%) 

3. La portada conté 6 ítems: títol, nom de l'autor, nom del tutor, curs, nom de 

l'institut i data. (0,25%) 

4. L’índex presenta el títol "Índex", els apartats numerats i els números correctes de 

pàgina. (0,25%) 

5. Les pàgines estan numerades correlativament.(0,25%) 

6. La mida de lletra és l'indicada, segons la importància del text; es fa servir bé la 

cursiva.(0,25%) 

7. El text està justificat i hi ha separació entre paràgrafs.(0,25%) 

8. L’ús de recursos gràfics i/0 expressius és idoni per a la claredat del treball (2,5%) 

9. La memòria presenta totes les parts: portada, índex, introducció, cos, conclusió i 

fonts consultades.(1%) 

9. El cos de la memòria està ben estructurat d'acord amb els objectius del treball i 

els capítols estan ben numerats.(1,25%) 

10. El contingut reuneix tots els requisits següents: és veraç (no hi ha errors), és 

precís (no hi ha vaguetats o imprecisions), és complet (5%) 

11. El contingut mostra un discurs coherent i acurat que dóna una seqüenciació 

lògica i clara segons la hipòtesi / objectius.(2,5%) 

12. El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament 

original i aprofundit .(12,5%) 

14. Les frases són clares i entenedores. La puntuació és adequada. Domina el 

vocabulari específic del tema.(7,5%) 

15. El producte demostra gran originalitat. Les idees són creatives i enginyoses. El 

resultat respon, perfectament, als objectius fixats.(10%) 
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16. Ha seguit el procés de creació del producte al peu de la lletra amb la detecció 

de les necessitats i la investigació prèvies, els dibuixos, esquemes o composicions 

preliminars i l'avaluació posterior.(10%) 

6.4 Exposició Oral  
 

Un cop llegida i avaluada la memòria escrita, i  si s’escau el producte, els membres tribunal 

avaluaran l’exposició oral de l’alumne que no ha de tenir una durada  superior a 15 minuts. 

Els membres del tribunal poden de fer preguntes relacionades amb el treball, un cop 

l’alumne ha finalitzat la seva exposició; només intervindran al llarg de la presentació si 

suposa un ajut pel propi alumne. La nota de l’exposició té un pes del 20 % de la nota 

global del treball de recerca. En aquesta avaluació es tindran en compte els següents 

criteris: 

1. Un bon domini del tema, sense errors ni dubtes no dubta. 

2. Una estructura clara: presentació, explicació del procés de recerca i conclusions a 

què s'ha arribat. S'ajusta al temps previst 

3. No comet errors gramaticals. Fa servir termes específics. Veu clara, bona 

vocalització, entonació adequada. 

4. La presentació és molt original. Les imatges, l'ortografia i la lletra són correctes. El 

suport visual recolza el que diu 

A proposta del tutor/a del treball i prèvia autorització de la Coordinació Pedagògica, 

l’alumne podrà fer el lliurament del producte en el moment de l’exposició oral.   

6.5 L’ortografia 
 

Cada falta restarà 0,05 punts fins a un màxim de 1 punt.  

És condició imprescindible per poder aprovar el treball de recerca que la memòria tingui 

com màxim  20 faltes. Si en té més de 20, s’haurà de tornar a lliurar obligatòriament. En 

aquest cas: 

a) Si el treball obté una qualificació global de 5 o més, la nota obtinguda quedarà 

pendent de confirmació fins que es lliuri el nou treball revisat i es constati que la 

nova memòria compleix el mínim imprescindible de 20 faltes com a màxim. En 

aquest cas la  nota final del treball en l’avaluació de recuperació serà la mateixa a 

la obtinguda en l’avaluació ordinària. Si la memòria no assoleix el mínim exigit, la 

nota final serà un 4. 

b) Si el treball obté una qualificació inferior a 5, l’avaluació de recuperació també 

inclourà la revisió de la nota d’ortografia.  

    

6.6 Les notes i reclamacions 
 

La publicació de les notes es farà a través de l’aula virtual i s’hi detallaran les notes globals 

de cada apartat. 
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Des de la data de publicació de les notes, tindreu 5 dies hàbils per presentar per escrit, si 

ho creieu convenient, possibles reclamacions. Aquesta reclamació caldrà dirigir-la al 

Coordinador pedagògic.  
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7 LA RECUPERACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

a) Els alumnes tindran dret a una segona avaluació de recuperació del treball durant el 

segon trimestre  sempre que compleixin els següents requisits: 

 Haver presentat el treball en el termini ordinari, llevat de casos excepcionals 

autoritzats per l’equip directiu, prèvia sol·licitud per escrit per part de l’alumne. 

 Haver aprovat el seguiment tutorial en la fase d’avaluació ordinària, llevat de casos 

excepcionals autoritzats per l’equip directiu, prèvia sol·licitud per escrit per part de 

l’alumne. 

b) No es podrà recuperar ni millorar la nota de seguiment tutorial. La concreció de quin 

apartat dels altres dos  apartats ha de recuperar queda a criteri del tribunal d’avaluació. 

a) La nota de l’avaluació extraordinària s’obtindrà amb els mateixos criteris que la 

ordinària, però mai serà superior a 7, llevat dels treballs amb nota aprovada a 

l’avaluació ordinària i pendent de confirmació per ortografia a l’avaluació extraordinària; 

en aquest cas l’alumne conservarà totes les qualificacions de l’avaluació ordinària, 

sempre que la nova memòria tingui 20 faltes com a màxim. 

b) L’avaluació extraordinària del treball la farà el mateix tribunal que l’alumne tenia 

assignat en la primera convocatòria. 

c) La data límit per presentar la recuperació serà el 26 de febrer, aproximadament un mes 

després que l’alumne tingui coneixença oficial del resultat de l’avaluació ordinària. 

d) Un cop presentat el treball, l’alumne ha de tornar a fer l’exposició oral 

(independentment de si era un dels apartats que havia de millorar o no). 

e) Els resultats de la recuperació es publicaran una setmana després de fer l’avaluació. 
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8 ALTRES CONSIDERACIONS 
 

 Una de les copies dels Treballs lliurats per l’alumnat romandrà al centre.  

 Tot Treball de Recerca ha d’incloure una memòria escrita de com s’ha fet el treball. 

Fins i tot quan l’element central d’algun Treball sigui un producte: maquetes, 

làmines, disquets, etc., també haurà de tenir una memòria escrita del procés de 

creació (introducció, conclusió,...). 

 La designació del departament associat a cada Treball i per tant del seu tutor, es 

farà a partir de la sol·licitud de l’alumne (4 departaments diferents) i seguint l’ordre 

de qualificacions obtingudes en l’avaluació de juny de 1r Batxillerat.  

 La proposta de treballs no inclosos en la guia de treballs que oferten els 

departaments, han de tenir sempre el vist i plau del departament assignat. 

9 COM ES FA UN TREBALL ESCRIT 

Les normes que segueixen a continuació només volen ser un seguit de suggeriments perquè et 

trobis el menys perdut possible. 

9.1 Consideracions inicials: 

 

Perquè la confecció d’un Treball de Recerca sigui eficaç ha de complir una sèrie de condicions: 

 S’han de considerar les pròpies limitacions, per tant, ens hem de proposar una 

investigació factible. 

 El Treball ha de tractar algun aspecte nou o, almenys, ha d’analitzar un tema des 

d’una òptica peculiar. 

 Qualsevol Treball de Recerca ha de proposar una hipòtesi i/o tenir uns 

objectius clars alhora que ha de subministrar els elements que en  permetin la 

verificació o la refutació d’allò que es treballa. 

 

9.2 L’elecció del tema: 

9.2.1 Condicions per a l’elecció d’un tema: 

El tema escollit ha de ser atractiu i ha de respondre als nostres interessos presents i futurs. Les 

fonts d’informació han de ser accessibles. Per exemple, no ens podem proposar un Treball 

sobre manuscrits medievals si no sabem paleografia (Ciència dedicada a l’estudi de les lletres 

antigues), ni sobre literatura alemanya si no podem llegir els seus tutors en la seva llengua 

original. 

La temàtica ha de tenir uns límits clars i precisos, unes coordenades d’espai i temps, un marc 

definit. Un treball sobre “L’ urbanisme del segle XX” és feina per a tota una vida, però si triem 

“L’ urbanisme a Barcelona durant la transició” acotem alguns aspectes espai/temporals que 

facilitaran la investigació. 
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El tema ha de ser original. No es tracta de presentar grans descobriments, però el tema escollit 

ha de ser tractat des d’una perspectiva nova. 

9.2.2 Si es tria títol: 

Una vegada definit el tema, cal sintetitzar-lo en una expressió adequada que el representi 

clarament. Un bon títol ha de ser comprensible, clar, breu, suggeridor i atractiu. En alguns 

treballs es pot jugar amb dos tipus de títols: el primer, imaginatiu i més espectacular; i el segon 

-el subtítol- més descriptiu. Per exemple: 

Títol: Les roses floreixen a la primavera 

Subtítol: Química elemental del procés de floració de les rosàcies. 

9.2.3 Elaboració de l’índex provisional: 

Aquest índex s’elabora a partir de les idees i els coneixements que tenim sobre el tema. Només 

ha de ser considerat com un punt de partida, però mai com a definitiu. En el decurs del treball 

l’hem d’anar ajustant i polint. 

 

9.3 La recopilació de la informació: 

9.3.1 Les fonts: 

Les principals fonts d’informació són: les bibliogràfiques, de llibres o revistes; les enquestes i els 

treballs estadístics; les entrevistes; el laboratori o el treball de camp; els mitjans de 

comunicació; INTERNET. 

 

9.3.2 La bibliografia: 

Una de les primeres tasques que cal fer quan es comença un treball és consultar la bibliografia 

que hi ha sobre el tema. Es pot començar amb els llibres de text, els diccionaris i les 

enciclopèdies per tenir una visió general i poder avaluar les possibilitats i les dificultats de la 

investigació. Després es poden buscar llibres de consulta de la matèria: diccionaris 

especialitzats, estudis, monografies, articles publicats en revistes especialitzades, etc.; sense 

deixar de banda el material més actual com diaris, revistes, etc. 

9.3.3 Les enquestes i estadístiques: 

 Són mitjans molt utilitzats a les ciències socials: antropologia, geografia, sociologia, 

psicologia, economia, ciències polítiques, etc., però també són eines adaptables a certs 

problemes de les ciències experimentals: nutrició, ecologia, etc. 

 El qüestionari és un procediment de recollida d’informació que consisteix en preguntar a 

diverses persones sobre un tema determinat per esbrinar l’opinió dominant. El 

qüestionari -oral o escrit, personal o anònim- pot contenir preguntes obertes (permeten 

respostes lliures, sense limitacions, difícils de quantificar) o tancades (admeten una sola 

resposta entre dues: sí o no, veritable o fals, etc., o més varietat de respostes; són més 

fàcils de quantificar). 
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  Després del qüestionari s’han de classificar les dades (taula de freqüències) i 

interpretar els resultats amb l’ajut de gràfics (diagrames de barres, histograma, 

sectors,...),  que sempre aniran acompanyats de l’anàlisi i conclusions corresponents. Si 

s’escau, també es calcularan els  paràmetres de centralització (moda, mitjana 

aritmètica,...) i de dispersió ( rang i desviació típica ). 

  No oblidem que l’estadística no serveix de rés si no té un mínim rigor. És del tot 

imprescindible conèixer les característiques tècniques de la mostra de població a qui 

s’ha adreçarà  el nostre qüestionari, és a dir: 

1. Àmbit  (Ex: Vilassar de dalt, el maresme, etc) 

2. Univers (Ex: Població de menys de 16 anys del maresme ) 

3. Mida de l’Univers 

4. Mida de la mostra (Ex: 300 qüestionaris) 

5. Procediment seguit per escollir la mostra  

6. Dates de realització  

9.3.4 L’entrevista: 

S’utilitza, sobretot, quan no podem trobar informació escrita sobre un tema o quan busquem 

informació de fets molt recents i tenim accés a un personatge que ens pot explicar coses i ens 

pot orientar. El problema principal de l’entrevista és el subjectivisme. 

 

9.3.5 El treball de laboratori i el treball de camp: 

 Ciències experimentals com la física, la química, la biologia, etc., tenen, com a font 

principal d’informació, les dades obtingudes en treballs de laboratori.  

 Ciències socials com la sociologia, l’antropologia, la psicologia social etc., es nodreixen 

de la informació captada en els treballs de camp. 

9.3.6 Els mitjans de comunicació: 

Revistes, diaris, suplements dominicals, ràdio, televisió, INTERNET, etc., cada cop tenen més 

importància en el domini de la informació.  

 

9.4 La selecció de la informació: 

Normalment, en aquesta etapa, l’esquema del treball se sol modificar i es reestructura 

adaptant-lo a les novetats que aporta la informació recollida i seleccionada de llibres, revistes, 

documents escrits, documents gràfics (fotografies i il·lustracions com mapes, gràfics, plànols, 

dibuixos, esquemes, etc.) 

 Per fer un bon treball, una condició indispensable és ordenar i classificar 

adequadament la informació obtinguda. S’aconsella que a mesura que es fa la 

selecció del material essencial es vagi classificant en diversos fitxers. 

 Es poden fer fitxers de molts tipus: bibliogràfics, temàtics, de lectures, de cites, 

d’idees, etc. -El fitxer bibliogràfic inicial contindrà una fitxa per cada un dels 
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llibres que cal consultar. Les fitxes bibliogràfiques han de contenir: el nom de 

l’autor; el títol del llibre (subratllat); el número del volum si pertany a una 

col·lecció; l’editorial, l’any i el lloc d’edició; la signatura (si prové d’una biblioteca). 

 El fitxer de lectures conté una fitxa de cada llibre o article que s’ha llegit. 

9.5 La planificació del treball: 

Una vegada obtinguda la informació, podem començar a planificar com ha de ser el treball. Això 

ens permetrà de distribuir el temps disponible. Cal organitzar des del principi la duració de les 

diferents etapes. Es pot preveure un calendari com aquest:  

 Planificació del treball: mes de juny/juliol.   

 Selecció i lectura de la informació: setembre-octubre.  

 Organització de la informació: novembre.  

 Esborrany: principis de desembre. 

 Redacció definitiva i revisió: abans de Nadal.  

No hi ha cap etapa del treball que es pugui considerar tancada. Imagineu que, quan esteu 

elaborant la redacció provisional, apareix una novetat bibliogràfica sobre el tema o un 

esdeveniment revolucionari que fa variar el plantejament del vostre treball. És indubtable que 

heu d’incorporar com sigui els nous elements.  

9.5.1 La redacció de l’esborrany: 

a) Com començar: La introducció és la part inicial del treball i ha d’estimular al lector a llegir la 

resta del text. Ha d’explicar: quin objectiu té el treball, justificar les seves limitacions 

(temàtiques, cronològiques, bibliogràfiques, etc.), presentar el contingut dels capítols o 

apartats, comentar la bibliografia utilitzada, explicar la metodologia emprada, el perquè del títol 

escollit, etc. 

b) El desenvolupament: Aquest és el denominat cos del treball. Les seves diferents parts -

capítols, apartats, paràgrafs, etc.- han de tenir una extensió i un nivell aproximadament iguals. 

Els capítols o apartats amplis han de dur títols que clarifiquin el seu contingut i que aportin 

certa unitat. 

c) Com acabar: La conclusió apareix com a conseqüència dels arguments exposats en el 

desenvolupament del treball. Ha de remarcar, per exemple, a on hem arribat després de fer el 

treball, els aspectes positius, les qüestions pendents, les mancances, etc. 

Enllestit l’esborrany, cal rellegir-lo completament, amb ulls crítics, i cercar els defectes de 

contingut, de redacció, d’originalitat, de coherència, etc. Un mateix ha de ser el primer botxí. El 

segon serà el tutor del Treball. Quan s’han detectat els problemes es treballa en la correcció i, 

posteriorment, en la redacció definitiva. 

9.6 La redacció definitiva: 

 Com hem vist el treball consta de tres parts diferenciades:  

a) Una introducció, que anuncia la qüestió, el problema, la hipòtesi, etc. 
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b) El cos del treball, compost per capítols, apartats i paràgrafs que mostren el contingut 

de l’estudi. 

c) Una conclusió, on es realitza una síntesi i una valoració personal. 

 La confecció d’un índex numèric que permeti localitzar els capítols o els apartats amb 

facilitat, exigeix també la numeració de totes les pàgines del treball. Els números han de ser 

petits, però visibles. La portada i la pàgina d’agraïments o de dedicatòries -si n’hi ha- no es 

numeren mai. 

 Els treballs s’han de presentar nets i polits. La redacció definitiva ha de ser realitzada amb 

ordinador. 

 

9.7 La presentació del treball: 

9.7.1 L’estil o els aspectes visuals: 

a) La portada ha d’ocupar una pàgina sencera, la primera de la memòria, i ha de contenir la 

informació següent (no necessàriament en aquest ordre):  

1.Títol del treball, molt destacat, amb lletra clara i entenedora. Si s’escau, pot haver-hi 

un subtítol amb lletra més petita que el títol.  

2. Autor/a: nom i cognoms de l'autor/a. 

3. Tutor del treball: nom i cognoms del tutor/a.  

4. Curs.  

5. Nom del centre.  

6. Data de lliurament del treball. 

b) Cal que estigui escrit  amb processador de textos, amb interlineat de 1.5, font del cos 

Times 12 o Arial 11 o similar, i només s’imprimeix una sola cara del full de paper.   

c) Cada gran secció ha de començar en una pàgina nova.  

d) Els títols s’escriuen en majúscules.  

e) Els marges han de ser amples, especialment el de l’esquerra, i s’han de justificar tots dos 

sempre que sigui possible i han d’estar separats.  

f) Les notes es poden inserir a peu de pàgina o al final del treball. 

9.7.2 Els apèndixs o annexos:  

Els apèndixs reuneixen tots els documents o reproduccions que amplien, il·lustren o 

complementen  un treball i que, per la seva peculiaritat o volum, no es poden integrar en el text 

o a peu de pàgina. 

9.7.3 L’índex:  

L’índex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les seves diferents parts i les pàgines on 

les podem trobar. Pot col·locar-se tant al principi com al final del treball (darrera de la 

bibliografia) 
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9.7.4 Les citacions al text: 

En un treball se citen sovint textos d’autors consagrats per reforçar certes afirmacions o per 

enfortir algun comentari que s’hi exposa. Els fragments que se citen han de tenir una extensió 

raonable i caldrà escriure’ls entre cometes. Les citacions llargues tenen un tractament gràfic 

especial ja que se separen del cos del treball per mitjà d’alguns espais en blanc i amb un marge 

esquerre més ampli o s’escriuen amb lletra menuda. (Aquestes citacions llargues no cal que es 

posin entre cometes, atès que ja destaquen de la resta del Treball). 

De cada citació n'especificarem l'autor i la font, i ho podem fer: 1) a continuació de la citació, al 

mateix cos del text, 2) en una nota al peu de la pàgina, 3) en una nota a final del treball. En 

tots els casos ho farem indicant: 

El cognom en majúscula seguit de la inicial del nom. El títol en cursiva, l'any i la pàgina. Les 

notes (a peu de pàgina o al final del treball) s’indiquen sempre amb un asterisc o amb nombres. 

Si totes les cites s'inclouen a la fi del treball, han de conservar la numeració correlativa des del 

començament fins al final: (1), (2), (3)… 

9.7.5 La Bibliografia. 

Al final del treball heu d’incloure un llistat de tots els llibres, articles o documents que hagin 

estat consultats per a la realització del treball, així com la informació extreta d’INTERNET. Els 

llibres o articles s’ordenen alfabèticament pel primer cognom de l’autor, i ordenarem les dades 

bibliogràfiques seguint aquests criteris: 

a) Per fer la citació d'un llibre: Cognom de l’autor (en majúscules), seguit de la inicial del nom. 

Títol del llibre (i subtítol, si n’hi ha) en cursiva (o subratllat si no es treballa amb ordinador). 

Número de l'edició (si no és la primera). Ciutat on s'ha publicat: Nom de l’editorial, Any de 

l’edició, Volum i sèrie, pàg. (col·lecció i número). 

 Exemple: FAST, H. Des del futur. Tercera edició. Barcelona : Ed. Laia, 1976. Pàg. 152. 

(Col. Les eines). 

En el cas que se citi diverses vegades el mateix llibre, s’acostuma a utilitzar l’abreviatura op. cit. 

(obra citada): 

 Exemple:  FAST, H. Op. cit., pàg. 58. 

b) Per fer la citació d'una revista o un diari: L’esquema per fer la citació correctament és molt 

semblant a l’anterior: Cognom de l’autor - en majúscules -, seguit de la inicial del nom -. Títol 

de l’article - entre cometes -. Nom de la revista - cursiva o subratllat -. Ciutat: Volum, data, 

número de la revista, pàgines on es troba l’article. 

c) Per fer la citació d’una informació extreta d’INTERNET, només cal indicar l’adreça o la web 

que s’ha consultat. 

9.7.6 El glossari: 

El glossari és una mena de mini diccionari en què apareixen aquelles paraules o aquells 

conceptes que necessiten un aclariment. Pot anar situat abans o després de la bibliografia. Les 

paraules que configuren un glossari s’ordenen alfabèticament.  
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9.7.7 La revisió final: 

 Abans de lliurar un treball, cal rellegir i revisar tot el text amb l’objectiu d’eliminar qualsevol 

error o defecte que, sense adonar-nos-en, hagi pogut passar desapercebut: errades 

ortogràfiques, sintàctiques i d’estil, aspectes relacionats amb el contingut, etc. 

 La primera pàgina o portada ha de contenir el títol del treball, el nom de la institució (en 

aquest cas, l’ Institut), el curs de l’alumne, el nom i la data. 

 A la segona pàgina hi posarem els agraïments, les dedicatòries i els aclariments especials, si 

és el cas (no són imprescindibles). En aquesta pàgina també podem incloure alguna cita 

important de qualsevol autor reconegut que escriurem entre cometes o amb un tipus de 

lletra clarament diferenciat, com la cursiva. 

 Heu de tenir sempre present que el tutor del treball us guiarà en totes les etapes de 

l’elaboració del treball. Us ajudarà a detectar i corregir errades, aclarir dubtes, etc. 

 

9.8 COM ES FA UNA EXPOSICIÓ ORAL 

9.8.1 Preparació: 

En primer lloc, s’ha d’elaborar un esquema que contingui els punts bàsics de l’exposició en 

forma de títols. Aquest esquema ha de servir de guia en el moment de l’exposició. 

Cal assajar en veu alta l’exposició, memoritzar-la i comprovar la durada (uns 10 o 15 minuts). 

L’exposició ha de constar de tres parts: Introducció, Desenvolupament i Conclusió:  

1. Introducció:  Motiu de l’exposició. Quin és el tema. Interès del tema. Etc.  

2. Desenvolupament: Explicació de les diverses informacions o idees. 

Argumentació del que s’afirma.  Exemples (il·lustracions, gràfics, 

anècdotes...).  

3. Conclusió: Síntesi de les principals idees que es dedueixen de l’exposició. 

Què suggereix el tema presentat.  Etc. 

9.8.2  Realització de l’exposició oral: 

1. En començar l’exposició, cal saludar i presentar-se als membres del tribunal. 

2. S’ha de fer l’exposició oral sense llegir i amb l’ajut de l’esquema preparat anteriorment. 

3. S’ha de parlar a poc a poc, amb fluïdesa i naturalitat. 

4. L’exposició ha de ser clara, interessant i sintètica.  

5. En fer l’exposició, cal mostrar-se convincent. 

6. Cal ajustar-se al tema tant com sigui possible sense caure en la repetició. 

7. Cal fer servir un vocabulari ric, adequat, correcte, evitant les paraules malsonants. 

8. Es pot fer servir material addicional: ordinador, vídeo, pissarra... (si és el cas, en 

començar l’exposició ja ha d’estar tot preparat). 

9. Si és el cas que els membres del tribunal fan preguntes, les respostes han de ser clares 

i precises. 

10. En acabar, cal donar les gràcies i acomiadar-se del tribunal. 
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Hi ha unes eines que ens poden ajudar a fer una exposició més clara: són els “marcadors 

textuals”. Tens un llistat al “Llibre d’estil”. 


