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1. El treball de recerca: principis generals 
 

1.1 Què és el treball de recerca? 

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats encaminades a estudiar 

uns fets, uns fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes, ben 

delimitats, amb aspectes poc explorats amb l’objectiu d’aclarir-los i d’obtenir-ne 

algun coneixement nou. 

El treball de recerca és obligatori al sistema educatiu de Catalunya i té un valor 

d’un 10% de la nota final de batxillerat. 

 

1.2 Etapes d’elaboració del treball de recerca 
 

Elecció del tema  Definir l’àrea del tema 

 Fonts d’informació 

 Delimitar el tema 

Hipòtesi del treball  Preguntes inicials amb respostes provisionals 

 Enunciat de partida (hipòtesi) 

 Esquema previ del treball 

Procés de recerca  Reflexió sobre el calendari 

 Recollida d’informació (treball documental i 
experimental) 

 Organització de la informació 

Anàlisi i interpretació de les 
dades 

 Interpretació de les dades 

 Informacions rellevants 

 Elaboració de conclusions 

Presentació treball escrit  Dossier d’orientació del centre 

 Aspectes formals de presentació 

 Estructura de la redacció 

 Fonts de consulta i citació 

Exposició oral  Preparació  

 Recursos didàctics i tècnics 

 Moment de la presentació. Estratègies 
 

 

A la bibliografia del dossier teniu una relació de llocs web d’interès que us poden 

ajudar en aquesta etapa inicial del treball.  
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2. Procés d’elaboració del treball de recerca 
 

 2.1 Com escollir el tema? 
 

  

   

 Que s’hi pugui fer una recerca 

objectiva 

 La relació amb la modalitat de 

batxillerat i els interessos 

acadèmics i professionals 

 Accessible: que hi hagi prou 

informació i que aquesta estigui 

a l’abast de l’alumne 

 

 

 Els interessos personals 

 Que es pugui delimitar: cal evitar 

temes massa genèrics 

 

 Disposar de bons contactes 

 Que el tema tingui un vessant 

pràctic i permeti formular una 

hipòtesi 

 

 

2.2 Com formular la hipòtesi? 
 

La formulació de la hipòtesi s’ha de fer al començament del treball. Cal que 

l’alumne faci una exploració inicial del tema per conèixer la informació que té a 

l’abast, pensar què vol estudiar i elaborar la hipòtesi amb un grau de generalitat 

suficient per abastar el domini del tema que vol estudiar. 

 

 

    

 

   

 

 

 

Com ha de ser el tema 
d’un treball de 

recerca? 

Quins elements poden 
ser motivadors en la 

tria  

Observació dels 
fets 

Preguntes sobre els 
fets observats 

Resposta possible 

Hipòtesi 
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Idees per formular adequadament una hipòtesi 
 

 Fer una llista de preguntes inicials sobre el tema, amb possibles 
respostes 

 Escollir-ne el grup més significatiu o rellevant que pugui abastar 
suficientment el tema a estudiar 

 Que sigui raonablement fàcil de comprovar en l’experiència 
 Que tingui coherència 
 Que se’n puguin deduir conseqüències derivades i fer prediccions 
 Cercar relacions causa-efecte en els fenòmens a estudiar que es 

puguin enunciar genèricament 
 

 

2.3 Planificació de la recerca 
 

Per planificar el desenvolupament del treball de recerca aniria bé construir un full 

de planificació en el qual indicar: 

 Les activitats (de cerca i processament de la informació, síntesi, avaluació i 

redacció de l'informe) a realitzar en l'ordre en què s'han de fer.  

 La programació de les visites i entrevistes a realitzar.  

 El període de temps estimat per a cada una d'aquestes activitats.  

 La relació de material i aparells necessaris per a desenvolupar les activitats, els 

permisos que es necessiten per a utilitzar instal·lacions (laboratoris, aula 

d'informàtica, biblioteca,...) 

2.4 Cerca d’informació 
 

Les fonts o documents utilitzats se solen classificar en dos tipus: 

- Documents primaris: són els directes o de primera mà, els quals no han estat 

interpretats. Són documents primaris, per exemple, una moneda antiga, una 

novel·la, el discurs d’un polític, les dades d’unes anàlisis clíniques,... 

 

- Documents secundaris: són els indirectes, elaborats i transmesos per 

intermediaris que han analitzat, descrit o interpretat documents primaris, com 

ara un estudi literari, la descripció i datació d’una moneda antiga, l’assaig sobre 

l’evolució ideològica d’un polític a través dels seus discursos, un informe sobre 

la malaltia d’una persona mitjançant la interpretació d’unes anàlisis,... 

 

On cercar la informació? 

- A les biblioteques 

- A Internet 
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3. La memòria escrita 

3.1 Parts de què consta la memòria escrita 
 

3.1.1. Coberta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Títol 
 
     Subtítol 
 
Autor 
 
 
 
Nom del centre 

 
Nom del tutor 

 
Data 

 

 

3.1.2 Índex general 
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3.1.2. Introducció 

Té per objecte presentar breument, en un màxim de tres pàgines, la motivació del 

tema elegit i l’objectiu o la hipòtesi de la recerca; precisar els límits del treball 

tot indicant els aspectes del tema que hem deixat voluntàriament al marge. És 

fonamental d’exposar-hi la metodologia que hi hem utilitzat, els procediments de 

documentació, d’observació, d’experimentació, etc.; apuntar els problemes 

presentats en la recerca, i presentar-ne les etapes que hem seguit. 

 

3.1.3. Cos central del treball 

És la part on es desplega la investigació que s’ha dut a terme, el nucli del treball. 

Es divideix en apartats i subapartats tot coincidint amb l’índex, amb continguts 

teòrics i pràctics. 

 

3.1.4. Conclusions 

És l’apartat que ha de recollir les reflexions i la síntesi de tot el procés de recerca. 

Les conclusions no són opinions personals o impressions sobre el treball; no n’hi 

ha prou de dir que ha agradat el tema treballat, que s’ha aconseguit aprendre molt 

de la investigació, ni que ha estat un treball difícil però estimulant. A les 

conclusions l’alumne ha d’explicar els resultats a què ha arribat, si coincideixen 

amb les seves previsions o hipòtesis, o bé si, per contra, les dades mostren un 

resultat diferent del que esperava. 

 

3.1.5. Bibliografia 

És la llista, ordenada alfabèticament que conté les informacions que identifiquen tots els 

documents citats en el text o utilitzats per elaborar el treball. 

 

3.1.6. Annexos 

Constitueixen un suplement d’informacions interessants i útils: taules amb dades 

numèriques, glossari dels termes del tema tractat, quadres cronològics, gràfics,... 

Els annexos, tant si s’inclouen un o més d’un, han d’anar numerats i titulats d’acord amb el 

tipus d’informació que recullen. 
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3.2 Redacció i presentació formal 
 

Aquí trobareu una sèrie de consells útils: 

 És difícil de fixar l’extensió ideal de la memòria escrita, perquè hi ha treballs amb 

diversos graus de dificultat i sobre temes molt variats. Això no obstant, se sol establir 

una llargada màxima al voltant de 40/50 fulls DIN-4, sense comptar-hi els possibles 

annexos, i un mínim de 25/30 fulls. Els treballs es presentaran escrits per una sola 

cara, amb marges no menors de 2’5 i no superiors a 3 cm  per cadascun dels 

quatre costats de la pàgina i hauran d’anar relligats de manera que siguin 

manejables. 

 Cal utilitzar al llarg de la memòria la mateixa família de lletra (recomanem “Arial” o 

“Times New Roman”).  

 

Divisions Exemple Família lletra Cos Tipus 

Títol 
treball 

La premsa 
d’informació avui 

Arial 18 Negreta 

Títol 
capítol 

1. Dos models de diari Arial 14 Negreta 

Títol 
apartat 

1.1  El diari informatiu Arial 12 Negreta 

Text Avui dia la premsa és un mitjà... Arial 11 Rodona 

  

 Tipus de lletres que convé utilitzar correctament: 

 

- en la composició del text s’ha d’utilitzar fonamentalment la lletra rodona 

- la negreta s’utilitza exclusivament per als títols i subtítols 

- la versaleta es fa servir per escriure, en la bibliografia i en les notes a peu de pàgina, 

els cognoms dels autors de les obres consultades o citades. 

- la cursiva s’utilitza per als títols de publicacions periòdiques, llibres, pel·lícules, ...; per 

a les paraules d’un altre idioma; per als noms científics de les espècies vegetals i 

animals; per a les expressions o paraules amb una registre col·loquial, ... 

 

 La memòria escrita ha de ser un document amb un estil formal, neutre, ben 

estructurat, amb un vocabulari específic i precís, amb un disseny de presentació i 

unes convencions gràfiques molt estrictes. Tot això fa altmament convenient 

l’elaboració d’esborranys abans de redactar-ne la versió definitiva. 

 

 Cal vigilar sempre la redacció i ortografia ( convé, doncs, usar el corrector ortogràfic) 
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3.3 Bibliografia 
 

La bibliografia constitueix  una espècie de declaració sobre les fonts que ens han ajudat a 

orientar, a fonamentar i a fer avançar la nostra recerca i s’ha d’incloure després del cos del 

treball. És un error amagar els documents de què ens hem servit, així com també incloure a 

la llista bibliogràfica documents que no hem consultat.  

Les indicacions següents són una proposta de presentació, per tant es pot seguir un altre 

model sempre que es respectin una sèrie de normes, com la coherència, precisió i claredat. 

 Llibres o monografies 

 
PALOMERAS, Daniel. Diccionari mèdic essencial. Barcelona: Edicions 62, 1998 
 
COGNOM (en versaleta) i nom (en rodona) de l’autor o autors, o bé el NOM DE LA 

INSTITUCIÓ o ORGANISME (en versaleta) 
Títol i subtítol (en cursiva) 
Lloc d’edició (en rodona) 
Editorial o organisme editor (en rodona) 
Data de publicació (en rodona) 
 

 
 

 Parts d’una monografia 

 
TUSÓN, Jesús. “La història de l’alfabet i la funcionalitat de l’escriptura”, dins VILÀ, 

Montserrat; FARGAS, Assumpta. Normativa i ús de la llengua. Barcelona: Graó, 
1999, p. 63-70. 

 
COGNOM (en versaleta) i nom (en rodona) de l’autor o autors de la part si hi consten. 
“Títol i subtítol” (entre cometes) de la part 
Preposició “dins” (en rodona) 
Referència completa del llibre o monografia en què és inclosa ( amb títol i subtítol en 
cursiva) 
Pàgina o pàgines ( en rodona i precedides de l’abreviatura p.) que hi ocupa la part 
 

 
 

 Documents inclosos en publicacions periòdiques 

 
DURAN, Carola. “Paperam, paperassa o...expedienteig?”, dins Revista de Llengua i 

Dret, núm. 17, 1992, p. 49-52. 
URETA, Josep-Maria. “Salomó i la seguretat social”, dins El Periódico de Catalunya, 

9.2.2000, p.8. 
 
Cognom (en versaleta) i nom (en rodona) de l’autor o autors del document si hi 
consten. 
“Títol i subtítol” (entre cometes) del document. 
Preposició “dins” (en rodona). 
Títol i subtítol (en cursiva) de la publicació periòdica. 
Número (en rodona) de la publicació, excepte per als diaris i setmanaris. 
Data de publicació (en rodona). En el cas dels diaris, se solen presentar 
numèricament el dia, el mes i l’any. 
Pàgina o pàgines (en rodona i precedides de l’abreviatura p.) on s’inclou el 
document. 
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 Textos electrònics 

 
TERMCAT. Neoloteca [en línia]. <http://www.termcat.es/neoloteca/index. html>  

[consulta:12.1.2000] 
 
COGNOM (en versaleta) i nom (en rodona) de l’autor o autors, o bé el NOM DE LA 

INSTITUCIÓ o ORGANISME (en versaleta) 
Títol i subtítol (en cursiva) 
Tipus de suport (entre claudàtors i en rodona) 
Lloc d’edició i editor/s (en rodona); o bé adreça (entre angles i en rodona) en els 
documents electrònics consultats per Internet. 
Data d’edició (en rodona); o bé data de consulta (en rodona i entre claudàtors) en els 
documents consultats per internet. 
 

 

 

3.3.1 Ordre de les entrades 

La llista de totes les entrades bibliogràfiques s’ordena: 

- Alfabèticament 
- Pel cognom de l’autor o nom de la institució o organisme responsable 
- I directament pel títol en aquells casos en què no figura la responsabilitat del 

document 

 
 
 
 
 
 

Document en videocasset 
 

Llibre 
 
 
 
 
 

Article de revista 
 
 

Document electrònic (pàgines i 
llocs web) 
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3.3.2 Referències bibliogràfiques 

En el cos de la memòria sovint hem de fer referència a les fonts externes, o bé dins 

el text o bé a través de notes. En ambdós casos, també cal incloure-les a la llista 

bibliogràfica. 

 

Referències dins el text 

Entre parèntesis s’inclou el cognom de l’autor i la data d’edició del document. 

 
La conversa és considerada com la manera prototípica d’usar el llenguatge (Levinson 1983). 
Hi ha qui, contràriament, sosté... 

 

 

Crides i notes 

La nota es presenta a peu de pàgina mitjançant una crida (número en superíndex). 

A la nota s’hi fa constar el nom i congnom de l’autor, el títol de l’obra i la pàgina o 

pàgines a què fem referència. 

 
La conversa és considerada com la manera prototípica d’usar el llenguatge.

1
 Hi ha qui, 

contràriament, sosté... 

_______________ 
 

1. Stephen Levinson, Pragmàtics, p. 12-17 

 
7 

 
 

4. L’exposició oral 
 

L’exposició oral del Treball de Recerca es podria considerar dividida en dues parts: 

 La primera seria l’exposició pròpiament dita, per part de l’alumne, que haurà de 

tenir una durada màxima de 20 minuts. 

 

 Una segona part, d’uns 5 minuts, destinada a les preguntes o aclariments que 

els membres del tribunal creguin oportuns. Per tant, a cada exposició se li 

assignarà un temps màxim de 25 minuts. 
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Llocs web de suport 

www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm 

www.edu365.com/aulanet/comsoc/ 

www.xtec.cat/iesfortpius/informacio/trebrec2.htm 

http://www.ersilia.org/canalrecerca/ 

http://phobos.xtec.net/apinero1/ 

 

http://www.ersilia.org/canalrecerca/
http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm
http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/
http://www.xtec.cat/iesfortpius/informacio/trebrec2.htm
http://www.ersilia.org/canalrecerca/
http://phobos.xtec.net/apinero1/

