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1.- Què és el treball de recerca? 
 
És un petit treball individual o en grup que es basa en estratègies 
d'investigació. L'alumne ha d'escollir-ne el tema, planificar el seu treball, 
buscar la informació necessària, realitzar-ne  una memòria i exposar-lo i 
defensar-lo oralment. Així en aplicar els seus aprenentatges, pot aprendre 
procediments i desenvolupar capacitats per a la recerca, l'argumentació i 
l'expressió tant escrita com oral.  

 

 

1.1.- Característiques 

 
• El treball de recerca es de caràcter individual. Pot ser realitzat en 

grup (dues o tres persones) en cas de que sigui necessari per la 
naturalesa de la investigació Els grups seran autoritzats pels tutors 
o per l’equip docent.  

• És imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo per a superar el 
batxillerat.  

• Ha de ser redactat i exposat en llengua catalana, excepte en els 
treballs de l’àrea de Llengua i Literatura castellana. 

• La nota del treball de recerca equival a un 10% de la nota final del 
batxillerat. 

• Es realitza durant el primer i el segon curs  

• Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. 

• Ha d'haver estat autoritzat pel departament corresponent i tutorat 
per un professor/a que assessorarà i orientarà a l’alumne, farà el 
seguiment del seu treball i l’avaluarà progressivament. 

 
 
 

1.2.- Objectius 

• Per a l’alumne, és un mitjà per aprendre a desenvolupar les capacitats 
de recerca, d’organització i planificació del treball personal i 
d’argumentació i expressió de les pròpies idees 

• Per al professor, és un recurs per avaluar la maduresa de l’alumne 
tant pel que fa al seu domini de certs procediments i continguts, com 
pel que es refereix a determinades actituds com iniciativa, ordre, rigor, 
constància en el treball. 

• Per al futur, és un mitjà per a orientar i preparar l’alumne per a 
treballar bé  tant en l’àmbit acadèmic com en el professió 
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2.- Com s’elabora el treball de recerca? 
 
Un treball de recerca consisteix en elaborar un text a partir de la informació 
que s’ha obtingut sobre un tema determinat. El seu objectiu és demostrar que 
es posseeixen certs coneixements i que, a més, se saben redactar 
correctament. D’altra banda, la seva confecció, sempre és útil per posar en 
ordre les idees pròpies i les dels altres, donant-los una forma entenedora i 
clara mitjançant l’estil personal. 
Per tal que la confecció d’un treball de recerca, sigui eficaç ha de complir una 
sèrie de condicions: 
 

• Hem de considerar les nostres limitacions i, 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. No n’hi ha prou de resumir les 
diverses opinions d’altres. 

• Qualsevol treball de recerca ha de subministrar elements que 
permetin la verificació o la refutació de la hipòtesi que s’hi 
proposa; és a dir, cal presentar les proves que demostrin les hipòtesis 
plantejades, així com especificar la metodologia utilitzada i els 
materials consultats. 

 
Hi ha moltes maneres d’enfocar un treball i cadascuna té el seu mèrit i la 
seva dificultat. En funció de l’objectiu que ens plantegem, podem parlar de: 
 

• Treball de compilació. Resumeix i agrupa la informació que s’obté 
sobre un tema determinat. El procediment que s’utilitza consisteix en 
revisar críticament les opinions que han formulat altres; primer cal fer 
una lectura dels treballs més reconeguts i cabdals, després es mira de 
relacionar els diversos punts de vista que s’han trobat. 

• Treball d’investigació. Recull els resultats que s’han obtingut d’una 
recerca en un treball de camp o en un laboratori. La seva raó de ser és 
demostrar una hipòtesi determinada. 

• Treball d’argumentació. Analitza un succés o una teoria de forma 
argumentada, és a dir, tot intentant descobrir les relacions part-tot, 
causa-efecte que s’estableixen. 

 
L’elaboració del treball de recerca es realitza durant el segon i tercer trimestre 
del primer curs de Batxillerat i el  primer trimestre del segon curs. El procés 
de realització del treball té  quatre fases diferenciades. 
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2.1.- Elecció del tema. 

 
Fer un treball serveix per adquirir unes tècniques i una experiència que 
l’alumne podrà aplicar tant a la seva vida acadèmica com professional, però 
això no vol dir que qualsevol tema sigui bo per a realitzar el treball. Tot al 
contrari. Cal elegir el tema amb molta atenció ja que aquesta decisió 
condicionarà tot el desenvolupament posterior del treball. 
Les característiques bàsiques que ha de tenir el tema d’un treball de 
recerca són: 

 

• El tema ha de ser atractiu i ha de respondre als interessos 
presents o futurs de l’alumne. La curiositat o l’afecció cap a una 
determinada qüestió són determinants per aconseguir un bon resultat 
en el treball. 

 

• Les fonts d’informació han de ser accessibles. Cal preveure la 
facilitat per a consultar determinades fonts abans d’embrancar-se en 
un treball irrealitzable. 

 

• El tema ha d’adequar-se a la pròpia preparació intel·lectual o a les 
pròpies capacitats. Normalment estarà relacionat amb la modalitat de 
batxillerat que estigui cursant l’alumne. És interessant tenir un 
coneixement previ de la matèria o de temes afins i conèixer els 
instruments que ens poden ajudar en el treball: informàtica, llengües, 
etc. 

 

• El tema ha de tenir uns límits clars i precisos tant en l’abast dels 
continguts com en el temps i l’espai. 

 

• El tema ha de ser original. No es tracta de realitzar grans 
descobriments, tant de bo se’n realitzin, sinó que el tema escollit ha de 
ser tractat des d’una perspectiva nova, perquè encara que les 
conclusions no siguin extenses, sí que han de ser rellevants i fruit del 
treball personal. 

 
 
Com es realitza el procés d’elecció del tema? 
 
Per facilitar l’elecció dels temes, assegurar que compliran aquests requisits i 
així evitar els fracassos posteriors, els diversos departaments han presentat 
un llistat de propostes de treballs de recerca. 
És aconsellable que, tenint en compte el que abans hem dit, l’alumne 
s’emmotlli a un d’aquests temes que han estat pensats a partir de criteris de 
viabilitat en la seva realització. 
 
Tot i això, els alumnes podran proposar altres temes o plantejaments d’un 
determinat tema sempre que el treball proposat s’adscrigui a un departament 
que els autoritzi i els assigni un professor tutor. 
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A partir del llistat de treballs proposats i prèvia consulta amb els tutors i els 
professors dels diversos departaments, cada alumne farà arribar al seu tutor 
la seva elecció i, un cop sigui acceptada, els departaments assignaran un 
professor-tutor a cada alumne. 
 
Cal tenir molt presents aquestes precisions pel que fa a la tria de treballs: 
 

• Els treballs que no siguin autoritzats per un departament no seran 
admesos en cap cas. 

• No s’admetran canvis de departaments, tutor o treball més enllà d’una 
data fixada. 

 
 

2.2.- La recopilació de la informació 

 
Un cop s’ha decidit el tema i el tipus de treball cal iniciar la recollida 
d’informació que necessitem per a dur-lo a terme. Aquesta fase és molt 
important perquè el material que n’obtinguem serà la base del treball i d’un 
bon resultat. 
 
Les principals fonts d’informació amb les quals podem treballar són: 
 

• La recerca bibliogràfica: llibres, revistes i webs. 

• Les enquestes i els treballs estadístics. 

• Les entrevistes. 

• El laboratori o el treball de camp. 

• Els mitjans de comunicació. 
 
Una de les primeres coses que cal fer per a començar un treball es consultar 
la bibliografia bàsica que hi ha sobre el tema: 
 

• Primer cal consultar els llibres de text, les enciclopèdies i les webs 
per tenir una visió general del tema  i poder avaluar les dificultats i 
possibilitats de la investigació. 

 

• Després cal buscar els llibres de consulta de la matèria: estudis, 
monografies... 

 

• I finalment consultar el material més actual: revistes, llibres, 
reportatges, informació per internet ... 

 
L’enquesta és un procés de recollida d’informació que consisteix a preguntar 
a diverses persones sobre un tema determinat per esbrinar l’opinió dominant. 
No s’ha de confondre amb l’entrevista, que ens és útil 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. 
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El treball de laboratori i el treball de camp utilitzen procediments específics 
de cada ciència per obtenir informació. Les ciències experimentals com la 
física, la química, la biologia tenen com a principal font d’informació les dades 
obtingudes en treballs de laboratori; de la mateixa manera, les ciències 
socials com la sociologia, l’antropologia obtenen la informació de treballs de 
camp. 
 
Els mitjans de comunicació són cada vegada més importants en el domini 
de la informació. Són interessants i en alguns casos imprescindibles, però 
necessiten el suport d’una base bibliogràfica que serveixi com a marc general 
de tota la informació. 
 
Per segons quin tipus de treballs pot ser molt útil buscar informació a 
organismes o institucions com: 
 

• Institucions publiques de la localitat o de la comarca: Ajuntament, 
Diputació, Consell comarcal, etc. 

• Serveis territorials d’algunes competències: Turisme, Ensenyament, 
Obres publiques, etc. 

• Ambaixades, consolats, oficines d’informació estrangera. 

• Organitzacions internacionals: ONU, UNESCO, UNICEF, etc. 

• Centres docents: Biblioteques d’Universitats, Escoles Tècniques 
Superiors, etc. 

• Entitats bancàries. 

• Associacions culturals 
 

2.3.- La redacció de la memòria 

 
Un cop definit el tema, previst el títol, recollit el material, feta la selecció i 
organitzada la informació, es pot començar la primera redacció. En aquest 
primer esborrany es redacten les idees principals atenent principalment al 
contingut. Després es buscaran les connexions existents entre aquestes 
idees i es reordenaran segons les relacions que s’estableixin: causa-
conseqüència, problema-solució, aspectes positius-aspectes negatius, etc. 
 
La redacció definitiva del treball mostra el resultat final d'un estudi que ha 
arribat a unes determinades conclusions; per això ha de ser clara, precisa i 
convincent. Pot constar d’ apartats diferenciats com ara: 
 
 

- Un índex: on s’indiquen els apartats i subapartats del treball i les 
pàgines on es poden trobar 

- Una introducció: que anuncia la qüestió i ens permet presentar el 
nostre treball i justificar l’elecció del tema. 

- Uns objectius: Cal fer un esforç per tal que els objectius quedin clars i 
que, en conseqüència, sigui fàcil referir-se a ells en l'apartat de 
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conclusions. Es poden formular objectius i hipòtesis. Cal distingir entre 
els uns i les altres. 

- Un cos del treball: constitueix la part fonamental composada per 
capítols, apartats i paràgrafs que mostren el contingut de l’estudi. El 
cos del treball està composat d’ una part teòrica (en la que es 
construeix i explicita l’univers teòric en el que ens movem) i d’una part 
pràctica (un treball d’investigació o un treball de camp que ens 
permeti contrastar les nostres hipòtesis i assolir els objectius) 

- Una conclusió, on es realitza una síntesi breu i coherent dels 
aspectes essencials del treball, a més d’un comentari dels resultats 
que s’han assolit i que havien estat anunciats a la introducció. 

- Una bibliografia i webgrafia: un llistat amb les referències 
bibliogràfiques i webgràfiques que hem utilitzat per a la realització del 
treball. 

- Uns annexos: On inclourem tots els materials que, per la seva 
naturalesa o extensió, no poden ser inclosos en el treball però que han 
estat emprats per a la realització d’aquest. 

 

2.4.- L’exposició oral 

 
L’última fase del treball consisteix en presentar oralment, d’una forma 
organitzada, formal i resumida, els punts principals del procés de recerca i els 
resultats obtinguts, durant un temps aproximat de 20-25 minuts. D’aquest 
temps, uns 15 minuts són reservats a l’exposició pròpiament dita, i uns 10 
minuts a respondre les preguntes que puguin fer els membres de la junta 
avaluadora que haurà escoltat a l’alumne i llegit la memòria escrita. La junta 
avaluadora demanarà aclariments, detalls o ampliacions sobre algun aspecte 
de l’exposició. 
Durant l’exposició es podrà utilitzar un guió o esquema d’allò que es 
presenta. No es tracta d’un text redactat per ser llegit, sinó d’unes notes o 
apunts organitzats en un sol full que serviran de guia de l’exposició. També 
es poden utilitzar altres suports com fotocòpies, diapositives, documents 
audiovisuals, presentacions amb Power–point, etc. 
El contingut i l’estructura de l’exposició oral són els mateixos que els de la 
memòria escrita. A l’exposició oral, però, s’hi ha de presentar, seleccionats 
i resumits, els punts més interessants i significatius de la recerca, 
mitjançant una introducció, un desenvolupament i unes conclusions. 
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3. Calendari i planificació del treball de recerca 2021-2022 
 
 
Gener- Maig     
2021 

- El Tutor-a del grup classe explica en sessions de 
tutoria les característiques del Treball (DOSSIER 
ORIENTACIONS TDR) 

- Els alumnes comencen a pensar en un tema i un títol 
pel Treball de recerca 

- Els alumnes demanen als caps de departament per la 
disponibilitat de tutors per dirigir els Treballs. 

- Els àmbits temàtics dels TdR queden concretats . Els 
tutors de TdR queden adjudicats (full de registre) 

- Comença el procés d’elaboració del treball de recerca. 
- Primera entrevista amb el tutor de TdR. 
- Entrevistes successives amb el tutor de TdR 

 
Juny 2021 
 

- Última entrevista amb el tutor abans de les vacances 
d’estiu. 

- Planificació de les tasques a fer durant les vacances 
 

Setembre 2021 - Es reprenen les entrevistes amb el tutor 
- Avaluació i seguiment de les tasques realitzades a 

l’estiu. 
 

Octubre-novembre 
2021 

- Continuació del procés de realització del TdR.  
- Revisió d’esborranys 

 
Desembre 2021 - Revisió final de l’esborrany. 

- Data per determinar1: últim dia per presentar al tutor 
l’esborrany del treball. 
 

Gener 2022 - Correcció de l’esborrany 
- Data per determinar: Dia d’entrega del Treball. 

S’entrega una còpia en format paper a Secretaria amb 
registre d’entrada. S’entrega una altra còpia en format 
digital (USB,CD, Mail) al tutor del TdR.  

- Lectura del treball per part dels membres del tribunal 
- Preparació del guió per a la presentació oral. 
- Data per determinar: Exposició oral del TdR en horari 

planificat per coordinació de batxillerat. 
 

Febrer 2022  
- Lliurament de qualificacions: en aquest moment 

només es dirà als alumnes si son aptes o no aptes. 
 

Abril 2022 - Avaluació extraordinària: sense exposició oral 
 

Maig- juny   2022 - Lliurament de les qualificacions finals 
 

 
 

 
1 Degut a l’actual situación d’emergència sanitària, les dates d’entrega de l’esborrany, d’entrega 
de la memoria de Tdr i de les exposicions orals queden pendents de ser definitivament 
concretades. 



 

11  

4.- Com s’avalua el treball de recerca? 
 
Es valora el procés seguit des del principi, no només el resultat final, la 
memòria, que no haurà de ser un recull monogràfic sinó un informe o 
memòria del treball realitzat i dels resultats. Es tindran en compte la 
dedicació, l’interès, la iniciativa i altres actituds i aptituds demostrades. 
 

4.1.- Avaluació formativa 

 
És la que realitza el professor durant el desenvolupament del treball. Cada 
tutor tindrà un quadern de seguiment portarà un registre de les entrevistes 
realitzades, en el qual quedi constància de tot el procés de treball, les 
dificultats, el compliment dels objectius...  
L’alumne haurà de lliurar en el termini establert un esborrany del treball de 
recerca. Cas que no els presenti, no podrà presentar la memòria final.   
La nota del treball de recerca apareixerà en el butlletí del tercer trimestre del 
segon

 

4.2.- Avaluació final 

 
En la data fixada es reuniran les juntes d’avaluació dels treballs de recerca 
formades per: 

• El tutor del treball 

• Dos professors del departament o d’una àrea afí 
 
Tots el professors coneixeran i valoraran prèviament la memòria presentada 
per l’alumne. 
El tutor aportarà: 

• El registre escrit de les entrevistes realitzades. 
 

• Un informe escrit amb la seva valoració del procés seguit per l’alumne 
que contempli els següents aspectes com: planificació del treball, 
regularitat, iniciativa, autonomia, selecció adequada de les fonts... 

 
Un cop realitzada l’exposició els professors avaluaran conjuntament els 
següents aspectes: 
 

• Continguts: Originalitat i creativitat, proporcionalitat entre la recerca 
bibliogràfica i el treball de camp, volum d’informació aportada, 
coherència interna del treball, capacitat d’argumentació, rellevància de 
les conclusions... 

 

• Presentació de la memòria i exposició oral: Correcció ortogràfica i de 
l’expressió escrita, adequació del lèxic, presentació correcta, expressió 
oral... 
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4.3.- Qualificació final 

 
La nota definitiva del treball de recerca es decidirà en una reunió de l’equip 
docent de batxillerat, un cop escoltats els tutors i els membres de cada tribunal. 
 
Així doncs la nota definitiva es basarà en tres qualificacions parcials: 

• L’informe i la valoració del seguiment que fa el tutor: 
- 30% de la qualificació global 

• Avaluació dels continguts del Tdr: Memòria 
- 50% de la qualificació final 

• Avaluació de la presentació de la memòria i de l’exposició oral: 
- 20% de la qualificació final. 

 
 

4.4.- Superació del treball de recerca 

 
Els alumnes que no superin el segon curs de batxillerat però aprovin el treball, 
no l’hauran de repetir si repeteixen curs. 
Per als alumnes que no superin el treball de recerca  els comptarà com a una 
matèria pendents a tots els efectes i hauran de tornar-lo a presentar. 
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5. Normes per a la presentació del treball de recerca 

5. 1. Qüestions formals  

 
 

 5.1.1.- Extensió del treball 
 
 El treball ha de tenir una extensió proporcionada al tema que es tracta ; 

es recomana una extensió entre 25 i 50 pàgines, sense comptar el 
material complementari que l’alumne podrà presentar en forma 
d’apèndixs o annexos. 

 

 5.1.2.- Presentació formal  
 
 Les pàgines han d’estar numerades correlativament, així com les figures, 

taules, diagrames, gràfics, esquemes. S’ha de comprovar que la 
numeració, nom i pàgina dels capítols o apartats sigui coincident amb 
l’índex. És recomanable escriure la numeració centrada a la part inferior 
de la pàgina.  

 
 Els treballs han  de ser presentats en fulls blancs o reciclats  DINA 4 
escrits a doble espai o espai 1,5, per una sola cara o dues cares, a 
màquina o amb l’ordinador (mai a mà) i l’última pàgina serà en blanc.  

 
 Els marges han de ser amples, vigilant que permetin l’enquadernació, la 

numeració de les  pàgines, les notes a peu de pàgina. Sempre que sigui 
possible, s’ha de presentar el text justificat alineat al marge esquerra i al 
dret.  

  
 El format de la lletra ha de ser preferentment Times New Roman o Arial. 
La mida de la lletra serà de 12 punts per al text principal. Els títols dels 
apartats o capítols s’escriuen en negreta, en format de 12 o 14 punts i, si 
es vol, subratllat. I les notes a peu de pàgina, els peus de les 
il·lustracions o gràfics s’han de distingir del text principal amb una lletra 
més petita, de 9 o 10 punts. 

 
 El treball serà presentat enquadernat i s’hauran de presentar dues 

còpies:   una en format paper que es presenta a secretaria en la data 
establerta, l’altra en format digital que es lliurarà al tutor. Si s’afegeix 
material complementari en forma d’annex o apèndix anirà al final, amb el 
nom i cognoms de l’alumne, institut, grup i data.  
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5. 2. Referències  

 
 Al final del treball inclourem la bibliografia, o sigui la llista de tots els 
llibres, articles o documents que hagin estat consultats per a la 
realització del treball. Tots s’ordenaran en una llista única, 
alfabèticament, per autors els llibres i articles de revistes i per ordre del 
títol general, les enciclopèdies i diccionaris i es citaran de forma correcta. 

 
 

      5. 2.1.- Citació de llibres  
 
 Es posa el cognom de l’autor/a en majúscules, seguit del nom en 

minúscules, el títol del llibre subratllat o escrit en cursiva, el nom de 
l’editorial, la ciutat on s’ha publicat i l’any de l’edició. Si volem ser més 
precisos podem afegir-hi el nom de la col·lecció, el nom del traductor i el 
número de la pàgina a què es fa referència. També és correcte citar 
primer la ciutat on s’ha publicat i després l’editorial i l’any. 

  
 COGNOM, Nom : Títol de l’obra. Editorial, lloc de publicació, any 
 
SANZ-LUIS, Carles : Els principis de l’home, Edicions del Llac. Barcelona, 1990 
    
 
 En cas que es citi diverses vegades el mateix llibre s’acostuma a utilitzar 

l’abreviatura op. cit. (obra citada) per exemple : 
  
  FAST, Howard, Des del futur, Ed. Laia, Barcelona, 1976.  
  FAST, Howard, op. cit., pàg. 58 
 
 
 Si l’obra té més d’un volum, cal especificar a quin volum es fa referència 
: 
    
VILAR, Pierre : Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. I, Ed. 62, 
Barcelona,1984 
 
 

Les obres dels clàssics sovint inclouen un conjunt de senyals amb que 
és possible localitzar ràpidament qualsevol paràgraf de l’obra. En 
conseqüència qualsevol cita ha d’especificar el paràgraf exacte on es 
troba:  

 
  SANT PAU, I, Corintis, XII, 13 
  HOMER, Il·líada, XXIV, 348 
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5.2.2.- Citació de revistes  
 
 
 Es posa el cognom de l’autor/a en majúscules, seguit del nom en 

minúscules, el títol de l’article entre cometes, el nom de la revista 
subratllat o escrit en cursiva, el volum i el número de la revista, la ciutat, 
la data i les pàgines on es troba. 

 
SALAS, R., "Ciutats sense límits", El Correu de la UNESCO, núm. 105, 
febrer de 1987,  pàgs. 10-17 

 
 
 

      5.2.3.- Citació d’una pàgina d’Internet  
 
 Títol de la pàgina. Adreça de la pàgina (web) 
 
Tuscia. L’ambient natural. http://www.isa.it/Tuscia/ambiente/tevere.htm (web) 
 
 

     5.2.4.- Citació d’una producció audiovisual  
 

Es posa el títol del reportatge, indicant Font, l’editorial, la ciutat, l’any i el 
minutatge. 

 
 Així es fa un diari, Diari Segre, Lleida, 1992. 15 minuts 
 
 

     5.2.5.- Citació de fragments dins el treball  
 

Quan en el treball citem el fragment d’un llibre o d’un article es pot fer de 
diferents maneres : dins del text entre cometes i posant un nombre petit 
al costat per després citar-lo a peu de pàgina : 

  

    5.2.6.- Les notes a peu de pàgina 
 
 Els comentaris o anotacions marginals, les dades complementaries o la 

referència bibliogràfica d’un document es presenten en forma de notes 
fora del text, a peu de pàgina. L’existència d’una nota s’indica mitjançant 
una crida (número en superíndex) col·locada al punt convenient del text. 
Cada nota va encapçalada pel mateix número de la crida corresponent. 



 
 

16  

S’ha d’evitar un excés innecessari de notes. Com a crida de les notes es 
pot  utilitzar també l’asterisc en comptes de números. 

 
            23. Plató, La república, X, 613b 

               
 
 Cal anotar sempre l’autor i la font de la cita de manera clara i inequívoca 

indicant l’autor, títol, editorial, any i número de la pàgina i en els treballs 
literaris es poden transcriure cites en la llengua original de l’autor. Si cal, 
les notes també es poden posar al final del treball en una llista. 
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6.- La revisió final 
  
 Abans de lliurar el treball, cal rellegir i revisar tot el text amb l’objectiu 

d’eliminar qualsevol error que, sense adonar-nos, hagi pogut passar 
desapercebut. En primer lloc, hem de fer una revisió de caràcter formal 
que consisteix en corregir totes aquelles errades orto-  gràfiques, 
sintàctiques i d’estil. S’ha de comprovar que el treball quedi ben 
equilibrat i que el text sigui ben repartit, respectant els marges i deixant 
els espais en blanc pertinents.  

 
En segon lloc, revisarem els aspectes relacionats amb el contingut del 
treball, per exemple: constatar que l’índex concorda amb el 
desenvolupament real del treball, verificar que els arguments són 
coherents, mirar que el discurs sigui comprensible per a qualsevol lector 
no iniciat en el tema, etc. 

 
Finalment, revisar que existeixi una certa continuïtat entre la introducció, 
el desenvolupament i la conclusió. 
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