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1. ASPECTES GENERALS SOBRE EL TREBALL DE RECERCA 

 

1.1. Definició i objectius del treball de recerca 
 

El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de 
batxillerat. Aquest treball: 

 És una petita investigació. 
 Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar. 
 Està dirigit per un professor/a - tutor/a. 
 Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. 
 Es presenta per escrit i oralment. 
 S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe 

escrit i la presentació oral. 

L’escola presenta una proposta al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una 
normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.  

Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La 
metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es 
tracti d'una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus 
artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d'un objecte, 
instal·lació o construcció... 

Per a desenvolupar el treball de recerca es convenient aplicar un mètode de treball 
sistemàtic. 

El TR et demanarà esforç i dedicació, i perquè surti bé és necessari un ingredient 
cfonamental: que t'agradi el tema i que t’agradi fer-ho!!! 

  
 

1.2. Elecció del tema 

A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors 
següents: 

El tema hauria d'estar relacionat amb: 

- La teva modalitat de batxillerat.  

- Els teus interessos o aficions.  

- El teu entorn immediat: escola, barri, municipi... 

La teva capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser 
l'adequat. 

http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm#presentar#presentar
http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm#desenvolupar#desenvolupar
http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm#desenvolupar#desenvolupar
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L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria 
d'estar limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com, per què). 

El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Així: 

 Per facilitar-te la tria, el centre t’oferirà un llistat de temes relacionats amb les 
diverses àrees. També pots consultar: http://blocs.xtec.cat/treballderecerca 

 Abans de començar a fer res, has de fixar-te un objectiu o hipòtesi, ja que un 
Treball de Recerca no és simplement una descripció: 

o D’aquesta manera, si el tema del TR són les energies renovables, la 
pregunta que ots respondre podria ser «Quina de les fonts d’energia 
renovables és la més eficient?» i tot el treball aniria encaminat a donar 
informació per respondre aquesta pregunta adequadament i arribar a 
unes conclusions. 

o Els treballs humanístics també han de cumplir aquest requisit. Per 
exemple, si el tema és «el fenomen Harry Potter» et podries plantejar 
respondre a «Què tenen les novel·les de Harry Potter per haver-se 
convertit en un best-seller?» 

 Un cop fixada la idea central o hipótesis, s’ha d’elaborar l’esquema 
provisional del contingut del treball. Aquest esquema probablement s’haurà 
de revisar i modificar a mesura que s’avanci en la recerca i es trobin 
informacions noves. 

 Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, 
es convenient que facis una recerca preliminar. 

 Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i 
instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la 
presentació de l'informe...). 

 Què o qui et pot ajudar. 

 

 Si vols més informació sobre com s’escull el tema de TR pas a pas, cal 
que consultis: 

http://www.recerca.info/escull-el-tema 

 

http://blocs.xtec.cat/treballderecerca
http://www.recerca.info/escull-el-tema
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1.3. Assessorament i seguiment 
 

La tasca docent al voltant del treball de recerca té dos aspectes rellevants: 
 

a) La relacionada amb la informació: tipus de treballs, la tria del treball, com 
elaborar-lo, com buscar informació, pautes de redacció, orientacions sobre 
metodologia i presentació formal. 

b) El seguiment de l’elboració del treball de recerca de l’alumne/a i la seva 
avaluació. 

 
Del primer punt s’encarreguen els tutors, i es realitza, de forma planificada, durant les 
hores de tutoria del grup. I del segon, el tutor del treball de recerca de cada alumne/a. 
 
El/la tutor/a del treball de recerca té bàsicament dues funcions: 
 

 Fer el seguiment i l’acompanyament de l’elaboració del treball. 

 Posar nota a tres aspectes: el seguiment, el treball escrit i la 
presentació oral. 

 
Cal que tinguis present que el/la tutor/a de recerca no és l’autor/a del treball, no és 
sempre un expert en el tema i és possible que, fins i tot, desconegui aspectes del camp 
que vols estudiar. Tanmateix, el tutor és capaç de fer-te indicacions sobre la 
metodologia, les fonts d’informació, l’estructura del treball, la presentació... 

 

 

 

2. ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA 

 

2.1. Obtenció de les dades 
 

 Busca informació sobre el teu tema a boblioteques, enciclopèdies, internet, 
revistes especialitzades, o pregunta el tutor o experts, etc i fes-ne una llista: 

 

- Classifica les fonts per ordre d’importància. 

- Extreu i organitza la informació: una primera lectura ràpida, una segona 
lectura atenta amb subratlla i marcat. 

- Fes anotacions dels documents seleccionats. Es pot utilitzar el sistema 
de fitxes (fitxes de lectura, de citació, de resum, de definició, de 
comentari personal, de dubtes o preguntes...) 

 

 Fes activitats de camp: a banda de la informació que es pot obtenir dels 
documents seleccionats, és fonamental la informació obtinguda mitjançant 
l’observació i l’experimentació. També es considera treball de camp la visita  a 
biblioteques especialitzades, les entrevistes a experts/es en el tema o la 
realització d’enquestes. 

 

 Analitza i interpreta tota la informació que has recollit. 
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 Si vols més informació sobre l’obtenció de dades, és molt recomanable 
consultar: 

 
http://www.recerca.info/comenca-la-recerca/ 

 
 

 

2.2. Estructura de la memòria escrita 
 

2.2.1. Portada 

 
Ha d’ocupar una pàgina sencera (la primera de l’informe) i ha de contenir la 
informació següent: 

 

- Títol 

- Autor/a 

- Curs i grup classe 

- Tutor/a del treball 

- Nom del centre 

- Localitat i data de presentació 
 

 

2.2.2. Índex 

 
És l’última cosa que es redacta, ja que primer has de fer la paginació del treball. 
Conté tota la relació de les parts del treball i la indicació de la pàgina on es pot 
trobar cada part (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l’informe, les 
conclusions, la llista de referències i els títols dels annexos, en cas que n’hi hagi). 
Cal especificar capítols, apartats i subapartats en què estigui dividit i la 
numeració que els correspongui. Recorda que els títols dels capítols van en 
majúscula i els subcapítols, en minúscula. 

 

2.2.3. Introducció 

 
Es tracta d’emmarcar el tema de manera que el lector tingui una referència clara 
d’allò de què se li està parlant. També has d’exposar la teva hipòtesi, és a dir, la 
pregunta que et formules i que vols respondre a través de la recerca. 

 
És propi d’una introducció establir el que s’acostuma a anomenar un «estat de la 
qüestió» (que seria una breu descripció de com ha evolucionat la investigació del 
tema fins al moment en què has realitzat el teu treball). També, l’estat crític (és a 

http://www.recerca.info/comenca-la-recerca/
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dir, les diverses postures o opinions, si n’hi ha, sobre el tema). Cal exposar les 
circumstàncies acadèmiques o personals que t’han portat a escollir aquest tema, 
els objectius o hipòtesis de treball, la metodologia emprada i els problemes 
apareguts en la recerca. 

 
La introducció és l’última part del treball que has de redactar, sempre després 
del cos del treball, de les conclusions i els possibles apèndixs. 
 
 

2.2.4. Cos del treball 

 
Conté la informació distribuïda en capítols. Aquests es poden dividir en apartats 
i aquests en subapartats, cadascun amb el seu encapçalament. 
 
S’inclouen en el cos del treball totes les il·lustracions, taules i fórmules 
essencials per a la comprensió del treball en la mateixa llengua del treball de 
recerca malgrat que la font sigui en anglès, castellà o qualsevol altra. Malgrat tot, 
si el que vols és ampliar la informació amb materials complemetaris (detalls de 
procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules, articles de 
premsa...) cal incloure-la als annexos. 
 

 

2.2.5. Conclusió 

S’ha de redactar un cop fet el cos, però abans de la introducció, perquè aquesta 
sigui un reflex fidel del contingut del treball. Es aquí on has de donar la teva 
opinió sobre el tema, sense fer referències a les fonts d’informació consultades.  

Ha de ser una relació entenedora de les deduccions fetes com a conseqüència 
de la investigació. Ha de quedar, doncs, molt clara quina és la resposta que 
dónes a la hipòtesi plantejada en un primer moment. 
 
Pots aporfitar per fer una recopilació dels punts més importants tractats al 
treball, però pensa que la conclusió no és un resum del treball, sinó una 
resposta a la hipòtesi. La conclusió és també l’apartat on podràs fer una 
valoració del treball: importància de la conclusió a la que has arribat, portes que 
se t’obren a noves investigacions, etc. 
 
La conclusió, com la introducció, no es numera. 

 

 

2.2.6. Bibliografia 

 
Tot el material consultat o utilitzat per a fer el treball ha de constar ordenat 
alfabèticament en aquest apartat. Per citar bibliografia, pàgines web, materials 
audiovisuals, etc. has de seguir unes normes establertes: 
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S’ha de fer un llistat de llibres i un altre a part de revistes, diaris i altres fonts 
d’informació que s’hagin utilitzat –com fonts informàtiques -. Els llistats han 
d’estar per ordre alfabètic segons l’autor. Primer cal escriure els cognoms de 
l’autor en majúscules i la seva inicial. A continuació el títol del llibre en lletra 
cursiva. Després escriurem l’edició (si no és la primera), el nom de l’editorial i 
acabarem amb el lloc i la data de publicació.  

Exemple: 

GARELLI, P. El Próximo Oriente asiatico. 4ª edició. Ed. Labor. 
Barcelona 1980. 

Si el llibre té diversos autors, agafarem el nom del primer i l’escriurem com 
l’anterior i afegirem «i altres». 

  GARELLI, P. i altres. El Próximo Oriente... 

Si es tracta d’una revista sencera posarem: Títol de la revista –en cursiva-, 
editor, lloc i data de publicació. 

Revista d’Arqueologia. Edicions 62. Barcelona 1995. 

Si es tracta de l’article d’una revista posarem: Cognoms en majúscula i 
inicial, títol de l’article entre cometes. Títol de la revista en cursiva, número 
de la revista, volum, pàgines de l’article, lloc i data de publicació. 

TARRADELL, M. “Els grecs a Catalunya”. Revista 
d’Arqueologia. Núm. 25, vol. 3, pàg.70-75, Barcelona 1995. 

 

En cas d’extreure informació d’Internet, vídeos, cd-rom, só, entrevistes... 
utilitzarem el terme FONTS D’INFORMACIÓ, i no bibliografia. Els claudàtors 
delimitaran la informació sobre el tipus de suport i, en el cas dels textos eletrònics, 
delimiten a més la data en què han estat consultats. Les pàgines web es delimiten 
per parèntesis angulars < ... >. 

El reciclatge del vidre [videocasset VHS]. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. Centro Envase de Vidrio, 1990, 18 min. 

TERMCAT: Neoloteca [en línia]. 
<http:www.termcat.es/neoloteca/index.html> [consulta 12.1.2001]. 

També es pot afegir al treball un full amb els agraïments a persones, entitats, 
associacions... que ens han ajudat a fer el treball. Aquest full es titula 
AGRAÏMENTS i es col·loca al final del treball. 
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2.2.7. Apèndixs o Annexos 

Quan hagis acabat el treball, possiblement trobaràs que tens una sèrie de materials 
que, tot i no estar inclosos en el cos del treball, poden ser útils. Aquests materials 
s’anomenen annexos o apèndixs, que es col·loquen al final del treball, després de la 
bibliografia. Cal fer un índex dels diversos apèndixs que inclou el treball per poder-
los numerar, i només hi pots posar el material al qual t’hagis referit en algun 
moment del treball. Els apèndixs no poden superar mai l’extensió del treball. 

És una part optativa que pot utilitzar per aportar informació complementària i que 
per les seves característiques haurien carregat massa el cos del treball. Típicament 
s’hi inclouen taules cronològiques, biografies de persones esmentades en el treball, 
il·lustracions complementàries, transcripcions d’entrevistes, normatives, etc. 

 
L’annex no es comptabilitza com a cos del treball. Caldrà, però, consultar amb el 
tutor/a per tal d’evitar annexos massa llargs i/o innecessaris. 

 
 
 

 

2.3. Pautes de presentació de la memòria escrita 
 

2.3.1. Criteris generals  

La presentació forma part de l’adequació. El treball s’ha de presentar escrit a 
l’ordinador i segons les següents pautes: 

Portada: el títol anirà centrat i en negreta. Sota d’aquest posarem el subtítol com el 
tipus de treball. A la part inferior de la plana, s’escriuen els cognoms i nom, el grup i 
la data. Sota, es pot afegir el nom i el cognom del tutor/a del treball de recerca. 

El cos del treball s’ha d’ajustar a les següents pautes: 

 Farem servir fulls DIN A4, deixant un marge aproximat de 3cm per costat 
(el superior o l’esquerre poden ser una mica més amplis). El sagnat no és 
imprescindible en el primer paràgraf. El text ha d’estar justificat, és a dir, cal 
igualar les línies en els marges dret i esquerre a tota plana. Entre línia i línia 
cal deixar 1.5 espais a l’ordinador; després de punt i a part, es pot doblar 
l’espai. Resumint, l’ideal és que cada plana tingui al voltant de 30 línies. 

 La lletra ha de ser d’una grandària adequada (12 a l’ordinador, encara que 
depèn del model de lletra) i de l’estil apropiat a un text d’aquestes 
característiques; és a dir, rodona, i llegible com Arial, Times, Courier, etc. 

 Si a les notes a peu de plana fem servir abreviatures, les escriurem de la 
forma que segueix: Art. (article), cap. (capítol), ed. (edició), pàg (pàgines), 
vg. (vegeu), etc. 
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 Els apartats (o epígrafs) han de disposar d’un títol significatiu i destacat amb 
recursos tipogràfics. L’ordre o jerarquia pot establir-se amb nombre, guions, 
asteriscs, vinyetes, lletres... 
 

 Els recursos tipogràfics (grandàries de lletra, ús de majúscula o minúscula, 
sagnats, subratllats i tipus de lletra) tenen aquestes particularitats d’ús: 

 La negreta es fa servir per títols i encapçalaments. També per recalcar 
un concepte o idea. No pot fer-se per fer notori un significat. 
 

 La cursiva es fa servir en els títols de llibres, pel·lícules, cançons o de 
qualsevol obra creada. També serveix per realçar paraules d’altres 
llengües, en usos restringits o argots o amb la fe de fer esment d’un 
significat irònic, en sobrenoms, i en paraules utilitzades en funció 
metalingüística, entre d’altres. No pot fer-se servir la cursiva en cites que 
apareixen entre cometes o en un paràgraf a part. 

 El subratllat ressalta o dóna importància a determinat concepte o idea. 
Si s’ha fet servir la cursiva, serveix per destacar algun element d’aquesta. 
També es fa servir, per exemple, als títols dels annexos.  

 

 
  

2.4. Pautes de redacció  
 

2.4.1. Els esborranys inicials 

Redactar un treball és donar forma escrita a un conjunt de continguts, 
respectant les normes de construcció d’un text: coherència, cohesió i adequació. 
El primer pas és, un cop ordenada tota la informació, fer esquemes del 
contingut del treball, els quals seran el punt de partida de la redacció. La 
redacció ha de ser senzilla, clara, precisa i correcta. Aquí tens uns quants 
consells per a tenir en compte: 

o Estructura la redacció en paràgrafs, tenint en compte la puntuació. 

o Evita les paraules innecessàries i massa genèriques (això, cosa..). 

o Utilitza les formes impersonals per expressar opinions personals. És a dir, 
utilitza construccions del tipus «es pensa»,  «s’apunta», «s’ha comprovat», «es 
tendeix», «s’utilitza», etc. 

o Evita la pobresa lèxica, les repeticions i els barbarismes. 

o No utilitzis mai expressions col·loquials ni vulgars. 

o Segueix l’ordre lògic de la frase subjecte més verb més complements. 



GUIA TREBALL DE RECERCA       MARISTES-RUBÍ 
 

   
9 

 

2.4.2. Com es fa una citació? 

Les citacions són la transcripció de frases d’altres autors que serveixen per incloure 
el pensament d’un expert en la matèria. S’utilitzen per ratificar el contingut del 
treball, contrastar idees, rebatre-les o ampliar arguments. Les citacions curtes 
s’incorporen dins el text entre cometes; les més llargues s’escriuen en punt i a part i 
a un sol espai, o bé amb un cos de lletra més petit. Han de ser concises, exactes i 
oportunes, i se n’ha de poder provar l’autenticitat, per la qual cosa cal indicar la 
pàgina del llibre d’on s’ha extret el fragment citat. Aquesta informació es pot posar 
al final del treball, del capítol o bé a peu de pàgina. Si alguna part del text original 
s’omet s’escriu el símbol (...).  

 

2.4.3. Què són les notes a peu de pàgina? 

Com indica el seu nom, s’escriuen al final de la pàgina amb un cos de lletra més 
petit que el de la resta del text, i s’han de numerar. S’utilitzen sobretot per indicar 
referències bibliogràfiques de citacions o per introduir comentaris a les afirmacions 
que es fan en el text. 

 

2.4.4. La redacció final 

 
Una vegada desenvolupats tots els apartats del nostre guió, possiblement després 
d'estripar un cert nombre de fulls, de reordenacions i reorganitzacions, de 
supressions i d'afegits, arriba un punt en què tindrem l'esborrany definitiu. Una 
lectura completa d'aquest esborrany, per part tant teva com del teu tutor/a, donarà 
la perspectiva suficient per decidir si s'ha arribat al punt desitjat. En cas afirmatiu, 
s'inicia la correcció d'estil i d'ortografia, etapa que en la pràctica posa fi a la redacció 
final. 
 
S'ha de tenir en compte que encara que no es tracti d'una creació de caràcter literari, 
sí que és exigible assolir uns nivells adequats de correcció pel que fa a l'expressió en 
primer lloc, i a l'oral quan es presentin els resultats a al tribunal avaluador. 
 

 
 
 

2.5. Preparació de l'exposició oral 
 

La presentació oral no ha de ser una lectura de les conclusions, sinó una exposició 
que tracta de fer una síntesi de tot el treball. Partirà d'un guió fet de la manera més 
esquemàtica possible i basat en les parts considerades clau del treball: 
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 Introducció: presentació del tema, justificar-ne l'elecció i destacar-ne 
l'interès, la importància o l'actualitat; s'hi ha de presentar l'objectiu o la 
hipòtesi de partida i les grans línies del pla que seguiràs en l'exposició. 
 

 Desenvolupament: descripció sintètica i organitzada de les etapes, els 
punts o apartats bàsics de la tasca de recerca, sense entrar en detalls 
secundaris. 
 

 Conclusió: plantejament d’un resum dels resultats del treball, comentats i 
realcionats amb la hipòtesi plantejada a la introducció. Cal fer-hi esment 
dels entrebancs o dificultats detectats en el curs de la recerca. De la mateixa 
manera, s'hi poden indicar nous camins d'investigació sobre la qüestió 
estudiada o sobre d'altres relacionades amb el mateix tema. 

 
Es poden fer servir diversos recursos audiovisuals o tecnològics. La utilització de 
programes com el Power Point, Prezzi, Calaméo, etc. poden ser un suport eficaç de 
l'exposició oral. És aconsellable que les diapositives continguin el conceptes bàsics 
per centrar l'atenció sobre els punt més importants, per demostrar les dades més 
significatives que s'exposen així com mostrar fotografies, gràfics, taules... que es 
vulguin comentar. Arribats a aquest punt, però, és important recordar, que la 
importància rau en el treball i en l’orador que està defensant l’exposició, no pas en 
floritures digitals innecessàries que desvïin l’atenció. 
 
Les característiques principals de l'exposició han de ser la claredat, la síntesi i el 
rigor. Cal parlar amb correcció i adequació lingüístiques.  
 

Recorda que l'exposició haurà de ser de 10 minuts. 
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2.6. Avaluació sumativa 

El treball de recerca és una matèria que es desenvolupa durant els dos cursos de 
batxillerat i correspon a un 10% de la nota final de batxillerat. Malgrat això la nota es 
computa al final del segon curs. Així, les notes parcials són orientatives i no fan mitjana 
amb la valoració del final del treball de recerca.  

 

Exposició i 
defensa  

30% Presentació davant del tribunal 

Seguiment i 
elaboració 

70% 

40% procés 

8% bibliografia 

8% Esborrany 1 

8% Esborrany 2 

8% Esborrany 3 

8% Esborrany 4 

20% Argumentació 
i conclusions 

4% Documentació 

16% Part pràctica 

10% Aspectes formals 

Els treballs lliurats fora de termini rebran una penalització de 0.5 punts de la nota final 

per setmana d’endarreriment. 
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3. CALENDARI  

 
El calendari previst per a la promoció 2011-2013 és el següent: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les fitxes permetran al tutor poder fer un seguiment acurat de l'evolució de cada treball de 
recerca. És, per tant, molt important que siguis conscient dels terminis de presentació que 
se t'indiquen també al final de cadascuna de les fitxes. 
 

  

 
DATA                   CALENDARI  TREBALL DE RECERCA 
 
07-10-11    - Introducció al treball de recerca 
14-10-11    - Recerca I. Presentació 
21-10-11    - Recerca II. Continuació presentació 
28-10-11    - Recerca III: Continuació presentació 
04-11-11    - Recerca IV: Decidim el tema 
11-11-11    - Recerca V: Lliurament fitxa 1: Elecció de tema  
02-03-12    - Assignació tutors de recerca 
27-04-12    - Lliurament de la fitxa 2: Recerca bibliogràfica. 
11-05-12    - Lliurament de la fitxa 3. Esquema de treball 
01-06-12    - Lliurament de la fitxa 4: Esborrany 1 
05-10-12    - Lliurament de la fitxa 5: Esborrany 2. Part teòrica  

lliurada 
30-11-12    - Lliurament de la fitxa 6: Esborrany 3. Teòrica i  

pràctica 
14-01-13    - Data límit per al lliurament del TR 
29-01-13    - Data inici de les exposicions dels TR 
07-02-13    - Data final de les exposicions dels TR 
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4. FULLS DE SEGUIMENT 
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