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1. CONSIDERACIONS   INICIALS  

1.1. Calendari  
- Previ   al   treball:  

● Formació   de   grups   (dos,   excepcionalment   tres)   a   tutoria.  
- Primera   fase   del   treball:  

● Inici   del   treball:  
○ Títol   i   justificació.  
○ Índex   -   planificació.  
○ Recerca  d’informació  -  eines  de  recerca  (entrevistes,  recerca  internet,          

enquestes,   biblioteques,   arxius,   premsa,   museus...).  
● Durant   el   2n   trimestre   (seguiment   tutorial).  

○ Finals   gener:  
■ Revisar   primer   esborrany.   

○ Finals   febrer:  
■ Mostrar  resultats  treball  de  camp:  enquestes,  entrevistes,  visites         

al   museu   (fotografies),   gràfics...  
○ Finals   març:  

■ Enllestir   treball.  
- Segona   fase   del   treball:  

○ Presentació   oral.  

1.2. Línies   mestres   del   treball:   

En  una  primera  aproximació  (molt  simplificada),  s’ha  considerat  que  l’alumnat  hauria  de             
portar  a  terme  les  següents  tasques,  que  serien  les  parts  principals  d’un  treball  de  recerca                
d’aquestes   característiques:   

1.-   Escollir   un   objecte   d’estudi   (material,   immaterial,   concret,   abstracte,   un   fet...).  

2.-   Plantejar-se   preguntes   i/o   formular   hipòtesis   sobre   aquest   objecte.  

3.-   Trobar   les   respostes   a   aquestes   preguntes.  

Un  cop  fet  això,  caldrà  que  es  posi  el  resultat  en  forma  de  MEMÒRIA  DE  RECERCA.                 
També  caldrà  que  els  alumnes  presentin  el  seu  treball  mitjançant  una  EXPOSICIÓ  ORAL              
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davant   d’un   tribunal.   

El  model  que  es  proposa  és  un  treball  de  caràcter  pràctic.  És  per  això  que  es  donarà                  
molta  importància  al  TREBALL  DE  CAMP,  sense  menystenir  la  realització  de  totes             
aquelles  CERQUES  DOCUMENTALS  que  siguin  necessàries.  D’aquesta  manera  l’alumne          
treballarà  les  dues  vessants  principals  de  la  recerca.  En  casos  especials molt  justificats              
es   podria   arribar   a   fer   excepcions   en   aquest   aspecte.   

1.3. Responsables:   

La   tutorització   del   seguiment   dels   treballs   serà   responsabilitat   dels   tutors   de   4t   d’ESO.  

A  l’avaluació  final  de  cada  treball  de  recerca  participaran  els  tutors  dels  diferents              
grups-classe   i   altres   membres   de   l’equip   docent.   

1.4. Equips   de   treball:   

L’alumnat  de  cada  grup-classe  s’organitzarà  en  equips  de  dos  persones,  tres  en  casos              
excepcionals.  

1.5. Desenvolupament   del   treball:   

Durant  els  dies  de  projecte  abans  de  Nadal  es  realitzaran  activitats  orientades  a  qüestions               
preparatòries,  metodològiques  i  formals  del  treball  i  s’iniciarà  la  seva  confecció.  Tot  i  això,               
es  preveu  que,  durant  l’última  tutoria  prèvia  al  període  especificat,  els  tutors  de  4t  hauran                
d’informar  els  alumnes  sobre  el  desenvolupament  i  organització  del  projecte  de  recerca,             
orientar   i   realitzar   la   tria   de   grups.   

Les   activitats   es   repartiran   al   llarg   del   curs   de   la   següent   manera:   

-    1r   Quadrimestre:  
● Sessió  prèvia  a  tutoria  per  a  la  formació  dels  grups  i  explicació  de  les  grans                

línies   del   treball .  
● Dies  de  projecte:  activitats  orientades  a  arribar  a  definir  un  títol  i  una  estructura               

(planificació  o  projecte  de  recerca).  Això  significa  que,  abans  d’escollir  el  títol             
del  treball,  l’alumnat  haurà  de  passar  per  un  procés  de  reflexió.  S’espera  que              
s’hagi  arribat  al  títol  i  l’índex  provisional  durant  el  primer  dia  de  feina,  d’aquesta               
manera  es  podran  començar  ja  les  activitats  centrades  principalment  en           
aspectes  metodològics,  com  la  recerca  documental  o  el  disseny  o  planificació            
del   treball   de   camp.  

3  
 



 

- 2n  Quadrimestre: durant  aquest  segon  quadrimestre,  l’alumnat  haurà  d’anar          
realitzant  el  treball  que  ja  s’hauria  d’haver  planificat  prèviament.  S’anirà  fent  també  el              
seguiment  i  l’orientació  per  part  del  professorat,  especialment  durant  les  sessions  de             
tutoria   (1   tutoria   cada   mes:   gener,   febrer   i   març).   

A  l’aula  amb  el  tutor  es  tractaran  aspectes  formals  de  la  memòria  i  tècniques  per  a                 
l’exposició  oral.  Es  farà  especial  èmfasi  en  el  fet  que  la  REDACCIÓ  ha  de  ser  de                 
producció   PRÒPIA.   

EL  TREBALL  S’HAURÀ  D’ACABAR  ABANS  DELS  DIES  DE  PROJECTE.  DURANT           
ELS  DIES  DE  PROJECTE  ES  PREPARARÀ  I  ES  FARÀ  L’EXPOSICIÓ  ORAL  I  LA              
VALORACIÓ   DEL   TREBALL.  

1.6. Fonts   de   consulta   recomanades  

En  el  següent  enllaç  trobareu  un  seguit  de  links  per  poder  obtenir  informació  segura,  fiable                
i  actualitzada  sobre  diferents  temes,  que  es  recomana  que  utilitzeu  en  les  vostres              
recerques.  
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2. COM  ES  FA  UN  PROJECTE  DE       

RECERCA  
2.1. Abans   de   començar  

Abans   de   començar,   l’alumnat   haurà   de   seleccionar   alguna   d'aquestes   tècniques:  
TIPUS   DE   RECERCA  ESTRATÈGIA   METODOLÒGICA  

Treballs   descriptius   i   de   catalogació  

Cerca  orientada  a  l'anàlisi  qualitatiu  o       
quantitatiu  de  dades  o  objectes  per       
establir  un  inventari,  classificació  o      
tipologia.  

Treballs   explicatius  

Cerca  orientada  a  l'anàlisi  qualitatiu  o       
quantitatiu  de  dades  o  objectes  per       
establir  la  causalitat.  Amb  disseny      
experimental   o   social.  

Projecte  tecnològic,  arquitectònic  i/o     
empresarial   o   econòmic  

Projecte   tècnic:   
-   Descripció   i   anàlisi   del   problema  
-   Recerca   d'informació  
-   Generació   i   selecció   d'idees  
-   Execució   i   pla   de   treball  
-   Avaluació   viabilitat  

Treball   científic   

Disseny   experimental:  
-   Observació  
-   Hipòtesi  
-   Formulació   matemàtica  
-   Experiment:   verificació   o   falsació  
-   Conclusions  

Treballs   comparatius  Elaboració  i  aplicació  de  criteris  de       
comparació   entre   dos   o   més   elements.  

Estudi   de   cas:  
-   Estudi   de   cas   biogràfic  
-  Estudi  de  cas  d’un  grup  o  institució         
social  
-   Genealogia   i   memòria   familiar  

Descobriment  i  comprensió  de     
particularitats  
significatives   mitjançant:  
-   Entrevistes  
-   Observacions  
-   Històries   de   vida,   enquestes...  

Així   doncs,   cal:  

● Triar  i  delimitar  una  àrea  de  recerca  concreta,  analitzar-la  i  distingir-ne  els  aspectes              
bàsics   dels   secundaris.  
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● Identificar   problemes   i   formular-se   preguntes.  
● Plantejar   l’objectiu   o   objectius   que   es   persegueixen   amb   la   recerca.  
● Esquematitzar  el  procés  de  realització  de  la  recerca  i  planificar  les  accions  que  cal               

emprendre   per   assolir   els   objectius   previstos,   entre   elles   el   treball   de   camp.  
● Cercar  la  informació  adequada  al  tema  triat  en  els  seus  diferents  aspectes  i              

processar-la.  
● Proposar  explicacions  provisionals  o  hipòtesis  resolutives,  si  s’escau,  als  problemes           

plantejats.  
● Utilitzar   estratègies   de   resolució.  
● Aplicar  la  metodologia  i  l’estratègia  triada  i  recollir-ne  els  resultats.  Processar  aquests             

resultats   i   contrastar-los   amb   la   informació   de   què   es   disposava   a   l’inici.  
● Arribar   a   conclusions   i   argumentar-les.  

Perquè  la  confecció  d’un  projecte  de  recerca  sigui  eficaç,  aquest  ha  de  complir  una  sèrie                
de   condicions:   

● S’han  de  considerar  les  pròpies  limitacions,  per  tant,  ens  hem  de  proposar  una              
investigació   factible.   

● El  projecte  ha  de  tractar  algun  aspecte  nou  o,  almenys,  ha  d’analitzar  un  tema  des                
d’una   òptica   peculiar.   

● Qualsevol  projecte  de  recerca  ha  de  proposar  una  hipòtesi  i  subministrar  els  elements              
que   permetin   la   verificació   o   la   refutació   d’allò   que   es   treballa.  

● Cal  escollir  adequadament  la  metodologia,  donant  centralitat  a  l’aspecte  dels           
procediments.  

2.2. L’elecció   del   tema   
● Condicions   per   a   l’elecció   d’un   tema:  

○ El  tema  escollit  ha  de  ser  atractiu  i  original,  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  projecte  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  autors  en  la  seva  llengua              
original.  

● Tria  del  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.  

● 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              
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un  punt  de  partida,  però  mai  com  a  definitiu.  En  el  decurs  del  treball  l’hem                
d'anar   ajustant   i   polint.   

2.3. Preguntes   i   Hipòtesis  
Un  projecte  de  recerca  consisteix,  bàsicament,  a  plantejar  una  o  més preguntes i              
trobar-ne   les   respostes.   

Exemple   de    pregunta :   “A   quines   velocitats   circulen   els   cotxes   per   aquest   tram   de   carrer?”   

El  treball  consistiria,  en  bona  part,  a  buscar  un  sistema  per  calcular  aquestes  velocitats  i                
utilitzar-lo   per   determinar-les.   

A  vegades,  en  plantejar  una  pregunta,  ja  sospitem  quina  serà  la  resposta  (de  fet,  podem                
plantejar  la  resposta  abans  que  la  mateixa  pregunta).  Aquesta  resposta  possible            
s’anomena    hipòtesi .   

Exemple  d’ hipòtesi :  “La  majoria  de  cotxes  que  circulen  per  aquest  tram  de  carrer  ho  fan                
per   sobre   de   la   velocitat   permesa”.  

PREGUNTA :   Cal   respondre-la.  

HIPÒTESI :  Cal  comprovar  si  és  certa  o  no  (i,  si  s’escau,  en  quina  mesura  és  certa  o  no  ho                    
és).   

EXEMPLES:   

•    OBJECTE:   LA   PATATA   
•    PREGUNTES:   

-  Quin  és  el  seu  origen?  De  quina  o  quines  zones  prové?  -  De  quina  planta  prové?                  
-  És  realment  un  fruit?  Quina  mena  d’estructura  vegetal  és?  Quina  importància  té              
per  a  la  planta?  -  Quines  característiques  té  la  planta  que  les  produeix?  -  A  quin                 
grup  de  plantes  pertany?  (dintre  de  quin  grup  es  classifica?)  -  Quins  nutrients              
conté?  -  Quins  usos  té?  La  patata  o  els  seus  components  (a  part  dels  estrictament                
alimentaris).  -  Quin  n’és  el  cicle  biològic?  -  N’existeixen  de  diferents  tipus?  -  Les               
diferents  varietats,  corresponen  a  la  mateixa  espècie?  -  Quines  condicions           
ambientals  necessita  per  al  seu  creixement?  Quines  són  les  millors?  -  Es  pot              
conrear   a   qualsevol   clima?   -   Quina   importància   econòmica   té?   
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2.4. Els   objectius   del   projecte  
Ja  hem  vist  que  un  projecte  de  recerca  sol  partir  d’una  o  més  preguntes  (o  hipòtesis).  Un                  
cop  plantejades  aquestes  hipòtesis,  i  abans  de  començar  el  desenvolupament  del  treball,             
cal  fer  un  parell  d’operacions  per  definir  clarament  “on  volem  arribar”,  o  sigui,  “què               
perseguim”.   D’això   se’n   diu    FIXAR   OBJECTIUS .   Aquests   dos   passos   són:  

● FILTRATGE :  Un  cop  fetes  totes  les  preguntes  i/o  hipòtesis  que  se’ns  hagin  acudit              
sobre   un   tema,   es   tracta   d’escollir-ne   unes   quantes   que   segueixin   un   fil   conductor.   

● FORMULACIÓ  D’OBJECTIUS :  Un  cop  tenim  les  preguntes  triades,  les  convertirem           
en  frases  que  comencin  amb  un  VERB  EN  INFINITIU,  afegint-li  aquells  aspectes  que              
creguem  oportú  de  remarcar  o  matisar.  (Exemples:  “DETERMINAR  la  composició           
química   de   ...”   o   bé   “COMPROVAR   si   la   pressió   arterial   de   dues   persones   ...”).   

Alguns  verbs  que  ens  poden  ser  útils  són  els  següents:  ESTUDIAR,  CONÈIXER,  VEURE,              
DESCRIURE,  ANALITZAR,  COMPROVAR,  DETERMINAR,  CALCULAR,  AVALUAR,       
TROBAR,  RAONAR,  RELACIONAR,  MESURAR,  COMPARAR,  etc.  Però,  naturalment,  no          
són   els   únics   que   podem   utilitzar.  

EXEMPLES:   
•    OBJECTE:   LA   PATATA   
 
•    PREGUNTES:   

a) Quin  és  el  seu  origen?  De  quina  o  quines  zones  prové? -  De  quina  planta                 
prové?  -  És  realment  un  fruit?  Quina  mena  d’estructura  vegetal  és?  Quina             
importància  té  per  a  la  planta?  -  Quines  característiques  té  la  planta  que  les               
produeix?  -  A  quin  grup  de  plantes  pertany?  (dintre  de  quin  grup  es  classifica?) b)                
Quins  nutrients  conté? -  Quins  usos  té?  La  patata  o  els  seus  components  (a  part                
dels  estrictament  alimentaris).  -  Quin  n’és  el  cicle  biològic?  -  N’existeixen  de             
diferents  tipus?  -  Les  diferents  varietats,  corresponen  a  la  mateixa  espècie? c)             
Quines  condicions  ambientals  necessita  per  al  seu  creixement?  Quines  són           
les  millors? -  Es  pot  conrear  a  qualsevol  clima? d)  Quina  importància             
econòmica   té?   

OBJECTIUS   DEL   TREBALL:   

a) Conèixer els  orígens  i  procedència  geogràfica  del  cultiu  de  la  patata.  b)              
Analitzar quins  són  els  seus  nutrients  i  la  seva  importància  per  a  l’alimentació              
humana.  c) Descriure les  condicions  ambientals  necessàries  per  al  seu  cultiu  i             
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també  les  millors  condicions  possibles.  d) Estudiar la  importància  econòmica  de            
la   patata   a   nivell   mundial,   especialment   pel   que   fa   a   l’alimentació   humana.   

Un  cop  definits  els OBJECTIUS d’un  projecte,  haurem  de  dissenyar  un  pla  per  portar  a                
terme  aquests  objectius.  Les  properes  activitats  s’orientaran,  justament,  al  disseny           
d’aquest   pla.   

2.5. Tècniques   de   recerca  
● Cerca  bibliogràfica  i  documental.  S’empra  quan  s'ha  de  localitzar  informació  que  es             

troba  en  llibres,  articles  de  revistes  o  diaris,  arxius,  documents  escrits  o  amb  imatges.               
És   una   tècnica   que   s'utilitza   en   la   realització   de   tots   els   treball   de   recerca.  

● Consulta  de  fonts  històriques.  Fa  referència  a  l’ús  de  materials  escrits,  visuals  o  orals               
per  obtenir  informació  sobre  uns  fets  històrics  determinats  i  sobre  les  causes  que  els               
van   produir.  

● Cerca  a  Internet.  Consulta  d'informació  sobre  qualsevol  tema.  L'eina  que  s’utilitza  en             
aquest   tipus   de   cerca   és   un   cercador.  

● Cerca  experimental.  És  la  tècnica  de  recollida  d'informació  que  s’ha  de  fer  en  la               
realització  d'un  treball  de  tipus  científic.  Caldrà  decidir  quines  variables  intervenen  en             
el  procés,  quina  de  les  variables  és  la  que  ens  interessa  investigar  (variable              
dependent)  i  s’haurà  de  dissenyar  un  experiment  per  a  controlar  la  variació  i  la               
dependència   d'aquestes   variables.  

2.6. La   redacció   de   l’esborrany  
● Com  començar:  La  introducció  és  la  part  inicial  del  treball  i  ha  d’estimular  el  lector  a                 

llegir  la  resta  del  text.  Ha  d’explicar  per  què  s’ha  realitzat  aquest  treball  i  no  un  altre,  la                   
motivació  que  ens  ha  dut  a  investigar  sobre  el  tema  exposat,  quin  objectiu  té,  justificar                
les  limitacions  del  treball  (temàtiques,  cronològiques,  bibliogràfiques,  etc.),  presentar          
el  contingut  dels  capítols  o  apartats,  comentar  la  bibliografia  utilitzada,  explicar  la             
metodologia   emprada,   exposar   aspectes   pertinents...  

● El  desenvolupament:  Aquest  és  el  denominat  cos  del  treball.  Els  capítols  o  apartats              
amplis   han   de   dur   títols   que   en   clarifiquin   el   seu   contingut   i    hi   aportin   una   certa   unitat.   

● Com  acabar:  La  conclusió  apareix  com  a  conseqüència  dels  arguments  exposats  en             
el  desenvolupament  del  treball.  Ha  de  remarcar,  per  exemple,  els  aspectes  positius             
del   treball,   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  n’ha  de  ser  el  primer               
botxí.  El  segon  serà  el  tutor  del  treball.  Quan  se  n’hagin  detectat  els  problemes,  es                
treballarà   en   la   correcció   i,   posteriorment,   en   la   redacció   definitiva.  
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2.7. La   redacció   definitiva   

Tal   i   com   acabem   de   veure,   el   treball   ha   de   constar   de   tres   parts   diferenciades:   

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

de   l’estudi,   la   metodologia.   
● 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.  La  portada  i  la  pàgina                 
d’agraïments  o  de  dedicatòries  -  si  n’hi  ha  -  no  es  numeren  mai.  Els  treballs  han  de  tenir                   
una   presentació   acurada   i/o   elaborada.  

2.8. La   presentació   del   treball  
● La   presentació   escrita   del   treball   consisteix   en   un   informe   amb   l’estructura   següent:  

INTRODUCCIÓ  
 
1 TÍTOL  

1.1 SUBTÍTOL  
1.1.1 SUBSUBTÍTOL  

1.2 SUBTÍTOL  
 
2 TÍTOL  

2.1 SUBTÍTOL  
2.1.1 SUBSUBTÍTOL  
 

3 TÍTOL   3  

......  
CONCLUSIONS   I   RECOMANACIONS  
GLOSSARI   (opcional)  
LLISTA   DE   REFERÈNCIES (   BIBLIOGRAFIA   -   WEBGRAFIA)  
ANNEXOS  

A.   Títol   de   l’Annex  
B.   Títol   de   l’Annex  

(L’índex   és   imprescindible.   S’hi   han   de   fer   constar   els   títols   dels   capítols   i   dels   apartats   i   subapartats)  

● El   format   o   els   aspectes   visuals.   

Tot   treball   escrit   ha   de   tenir   en   compte   els   aspectes   següents:  

1. Ha   de   tenir   entre   15   i   20   pàgines,   des   de   la   introducció   a   la   conclusió.  
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2. Cal  que  estigui  escrit  amb  processador  de  textos,  amb  un  interlineat  d’1,5.  Es              
deixa   a   criteri   de   l’alumnat   imprimir   el   treball   a   doble   cara   o   a   una   sola   cara.   

3. La  tipografia  és  fonamental.  Es  recomanable  l’ús  de  fonts  com  Arial  (i  les  seves               
variants),   Verdana,   Calibri,   Tahoma,   de   mida   10   a   12.   

4. Si   és   possible,   cada   apartat   principal   ha   de   començar   en   una   pàgina   nova.   
5. Els   títols   de   les   seccions   s’escriuen   en   majúscules   de   mida   12   a   16.  
6. Els  marges  han  de  ser  els  següents:  esquerra  3  cm,  dreta  2,5  cm,  superior  i                

inferior   2,5   cm.   S’ha   de   justificar   el   text   sempre   que   sigui   possible.  
7. El  treball  portarà  un  encapçalament  amb  el  nom  del  PR,  l’autor  (penseu  que  si  és                

presentat   a   qualsevol   concurs   el   nom   no   pot   aparèixer)   i,   opcionalment,   un   logotip.  
8. Les   pàgines   han   d’anar   numerades,   excepte   la   portada   i   l’índex.   
9. Les   notes   es   poden   inserir   a   peu   de   pàgina   o   al   final   del   treball.  
10. Les  figures,  il·lustracions,  gràfiques...  han  d’estar  numerades  (fig.1)         

especificant-ne  la  font  sota  la  imatge  (font  pròpia  i/o  l’enllaç  amb  la  data  de               
consulta).   La   referència   d’aquestes   imatges   també   haurà   de   figurar   a   la   webgrafia.  

● La   portada   ha   d’ocupar   una   pàgina   sencera   i   ha   de   contenir   la   informació   següent:  

1.   Títol  

2.   Autor/a   (grup   de   classe)  

3.   Tutor/a   del   treball  

4.   Nom   de   l’   Institut   (Institut   de   Deltebre)  

5.   Data   de   presentació   

● L’índex  ha  de  reflectir  el  contingut  exacte  del  treball  (excepte  el  mateix  índex  i  els                
agraïments),  les  diferents  parts  i  la  pàgina  on  comença.  Es  col·loca  preferiblement  al              
principi.  

● A  la  introducció  s’explica  el  motiu  que  ha  dut  a  l’elecció  del  tema,  s’exposen  els                
objectius  del  treball,  i  se  n’explica  la  metodologia  seguida,  sense  donar-ne  els             
resultats,   les   conclusions   ni   les   recomanacions.  

● El  cos  del  treball  conté  informació  distribuïda  en  capítols,  sobre  els  mètodes  de  treball               
seguits,  les  lleis  aplicades,  els  càlculs  realitzats,  descripcions  i  dibuixos  dels  resultats             
obtinguts  i  la  interpretació  i  anàlisi  d’aquests  resultats,  així  com  l’explicació  de  la              
metodologia   emprada.   

S’hi  han  d’incloure  totes  les  il·lustracions,  taules  i  fórmules  essencials  per  a  la  comprensió               
del   treball.  
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Si  es  vol  ampliar  la  informació  amb  materials  complementaris  no  essencials  per  a  la               
comprensió  del  text  (detalls  de  procediments  aplicats,  demostracions  matemàtiques,          
taules...),    s’hauran   d’inclouen   en   els   annexos.  

● Les  conclusions  han  de  ser  una  relació  clara  de  les  deduccions  fetes  com  a               
conseqüència   de   la   investigació.   Poden   incloure   resultats   quantitatius.  

S’hi  poden  incloure  recomanacions  per  tal  d’encetar  futures  recerques  al  voltant  del  mateix              
tema.  

L’apartat  de  conclusions  i  recomanacions  no  forma  part  del  nucli  del  treball  i,  per  tant,  no                 
porta   numeració   de   capítol.   Però   les   pàgines   han   d’estar   numerades   i   aparèixer   a   l’índex.   

● Les   citacions   al   text:  

En  un  treball  se  citen  sovint  textos  d’autors  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  bé  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   de   la   següent   manera:  

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  nom  de  l’autor  en  minúscula,  el  cognom  en                 
majúscula.   el   títol   en   cursiva,   l’any   i   la   pàgina.  

Les  notes  (a  peu  de  pàgina  o  al  final  del  treball)  s’indiquen  sempre  amb  nombres                
correlatius   des   del   començament   fins   al   final:   (1),   (2),   (3)...   

● La   bibliografia   i   la   webgrafia:  

Al  final  del  treball  s’ha  d’incloure  un  llistat  de  tots  els  llibres,  articles  o  documents  que                 
hagin  estat  consultats  per  a  la  realització  del  treball.  Els  llibres  o  articles  s’ordenen               
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alfabèticament  pel  primer  cognom  de  l’autor.  Les  dades  bibliogràfiques  s’ordenaran           
seguint   aquests   criteris:  

● 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.  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.  

● Per  fer  la  citació  d’una  revista  o  un  diari,  l’esquema  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.  

● Per  fer  la  citació  d’una  pel·lícula,  vídeo  i  altres  documents  audiovisuals:  Títol  en              
cursiva  o  entre  cometes  –  tipus  de  document  –  l’any  –  director  o  autor  –  lloc  –                  
productora   –   durada.  

Exemple:  L'illa  de  l'holandès  [pel·lícula  cinematogràfica]  (2002).  Sigfrid  Monleón  (dir.).           
Barcelona:   Lauren   Films   (104   min).  

Si  se  citen  vídeos  que  formen  part  d'una  sèrie,  es  pot  fer  servir  un  sistema  paral·lel  al  dels                   
llibres:   el   nom   de   la   sèrie   en   cursiva   i   el   capítol   concret   entre   cometes.   

Exemple:  "Nacions  desunides".  30  minuts  (2003).  Televisió  de  Catalunya.  29  de  juny  de              
2003.  

● Per  fer  la  citació  de  webs  s’ha  d’especificar  l’http  i  la  data  de  consulta  (recordeu                
que  s’ha  ordenar  la  webgrafia  alfabèticament  a  la  llista  de  referències  després             
del   glossari,   si   hi   és).  

Exemple: http://agora.xtec.cat/iesdeltebre/intranet/  [Data  de  consulta:11  de  setembre  de         
2012].  

● Els  annexos  s’utilitzen  per  presentar  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.  
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2.9. La   revisió   final   

Abans  de  lliurar  un  treball,  cal  rellegir  i  revisar  tot  el  text  amb  l’objectiu  d’eliminar  errades                 
ortogràfiques,   sintàctiques   i   d’estil;    millorar   aspectes   relacionats   amb   el   contingut,   etc.   

La  primera  pàgina  o  portada  ha  de  contenir  el  títol  del  treball,  el  nom  de  l’institut,  el  curs  i                    
el   grup,   el   nom   dels   membres   de   l’equip   i   la   data   d’entrega.  
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3. COM   ES   FA   UNA   EXPOSICIÓ   ORAL   

L’exposició  oral  ha  de  consistir  en  una  presentació  concisa,  clara  i  rigorosa  que  sintetitzi  el                
treball  fet.  L’alumnat  ha  d’utilitzar  les  eines  i  recursos  propis  d’aquest  tipus  de              
presentacions.   És   una   part   important   del   treball   i   no   pot   reduir-se’n   a   una   simple   lectura.  

Per   fer   una   bona   presentació   oral   del   projecte   de   recerca,   cal   seguir   els   consells   següents:  

3.1. Planificar   la   presentació:  
● L'exposició  ha  de  ser  clara  i  rigorosa  i  ha  de  sintetitzar  tot  el  treball.  No  s’ha  de                  

fer   únicament   una   lectura   de   les   conclusions.  
● Cal   pensar   quins   mitjans   tècnics   es   poden   utilitzar.  
● No   s’ha   d’oblidar   que   hi   ha   un   temps   limitat   (uns   10   o   15   minuts).  

3.2. Preparar   la   presentació:  
● L’exposició  ha  de  tenir  tres  parts:  introducció,  nucli  i  conclusions,  igual  que  el              

cos   del   treball.  
● S’han   d’identificar   i   organitzar   bé   els   punts   clau.  
● Per  a  clarificar  la  presentació,  cal  fer-la  amena,  utilitzant  informació  visual  per             

a   il·lustrar   els   punts   clau.  
● Cal  preparar  un  guió  esquemàtic  de  l’exposició  que  es  podrà  utilitzar  durant  la              

presentació.  

3.3. Practicar:  
● S’ha   de   memoritzar   l’estructura   i   el   desenvolupament   general   de   la   intervenció.  
● És  necessari  assajar  en  veu  alta  la  presentació  i  comprovar  que  la  durada  de  la                

intervenció   no   sobrepassa   el   temps   disponible.  

3.4. Presentar:  
● Cal   establir   i   mantenir   el   contacte   visual   adequat.  
● S’ha   de   parlar   a   poc   a   poc,   amb   naturalitat   i   amb   un   to   de   veu   audible.  
● S’ha  de  fer  l’exposició  oral  sense  llegir  i  amb  l’ajut  de  l’esquema  preparat              

anteriorment.  
● Cal   mostrar-se   relaxat   i   convençut   de   l’interès   del   treball.  
● Es   pot   consultar   el   guió   durant   la   presentació,   si   s’escau.  
● Cal   ajustar-se   al   tema   tant   com   sigui   possible   sense   caure   en   la   repetició.  
● S’ha   d’exposar   de   manera   clara,   interessant   i   sintètica.   
● És  necessari  centrar-se  en  els  aspectes  fonamentals  i  exposar  la  conclusió  de             

forma   convincent.  
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