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El treball de recerca al col·legi Claret de Barcelona 

El treball de recerca és un matèria comuna que tot l’alumnat de batxillerat de Catalunya ha de 
realitzar. 

Per tal d’ajudar a aclarir què és un treball de recerca i com es porta a terme al col·legi Claret de 
Barcelona, s’ha elaborat aquest document. 

Reflectim l’índex d’aquest document. 
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1.- Què és un treball de recerca (TR)? 

El treball de recerca és una matèria comuna de batxillerat, tal com ho explicita la normativa que podeu 
trobar a l’ANNEX 1. NORMATIVA.  Tot l’alumnat de batxillerat ha de cursar-la, independentment de la 
modalitat escollida.  

A bastament, el TR pretén: 

 Desenvolupar capacitats generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió. 

 Potenciar l’autonomia de l’alumnat, és a dir, la capacitat d’organització, la constància en la 
feina, la iniciativa i l’esperit crític.  

El Treball de Recerca té la pretensió de conduir a l’alumnat a una situació nova que li permeti 
desenvolupar, amb una autonomia creixent, procediments lligats a la recerca, el tractament de la 
informació i l’exposició i  l’anàlisi dels resultats obtinguts. Els continguts treballats a les matèries 
cursades a batxillerat donen eines per a assumir aquestes competències. 

Per aconseguir-ho, l’alumnat ha de desenvolupar un conjunt d’activitats, estructurades i orientades a 
la investigació sobre un àmbit escollit i acotat en l’espai i el temps. És desitjable que tingui un caràcter 
interdisciplinari, tot i que pot estar centrat en una matèria. 

L’alumnat ha de plantejar uns objectius i assolir-los proposant i acotant el camp d’estudi, ordenant i 
estructurant les accions necessàries, i valorant i gestionant els recursos materials i temporals 
necessaris. Tot això es plasmarà en un projecte inicial on cal concretar on buscar i com tractar la 
informació, organitzar-la, replantejar el procés dissenyat davant de situacions imprevistes, registrar, 
elaborar i argumentar els resultats, fer l’anàlisi d’aquests, i concloure amb l’assoliment dels objectius 
plantejats a l’inici. Finalment, ha d’acabar en una presentació per escrit (memòria) i un presentació 
oral (exposició oral). 

Per tal d’acompanyar-lo en aquestes tasques, l’alumnat rebrà orientació i assessorament individual 
mitjançant una persona tutora del TR.  

Aquest conjunt d’activitats, com s’ha vist, inclouen activitats de recerca bibliogràfica, i, com a norma 
habitual, suposa la realització de treballs de camp com enquestes, visites, muntatges, experiments... 

En aquest sentit, es pot distingir 7 tipus bàsics de treballs de recerca: 

1) Explicatiu i d’anàlisi: Plantejament o consideració d’hipòtesis o preguntes explicatives o 
interpretatives, i contrastació i validació a partir de dades obtingudes 

2) Comparatiu: Elaboració i aplicació de criteris de comparació entre dos o més elements 

3) Descriptiu o de catalogació: Recollida, anàlisi i classificació o ordenació d’una quantitat important 
de dades o d’informació 

4) Estudi de cas: Explicació de les particularitats significatives de casos que serveixen d’exemple o 
de pauta per interpretar una realitat més complexa 

5) Disseny i prototipatge: Resolució o millora de situacions concretes amb disseny i construcció de 
proposta de solució. 

6) Procés creatiu: Creació d’un element amb una intenció a partir de consideracions tècniques 

7) Recerca-acció: Investigació-acció participativa. Combina dos processos: conèixer i actuar, 
implicant en tots dos la població la realitat de la qual s’aborda des de la recerca. 

En l’Annex 2 trobareu una explicació detallada de cada tipologia de treball de recerca. 

Tots els TR han d’incorporar alguna aportació pròpia i de valor per part de l’alumnat. No poden limitar-
se a la simple transcripció d’una cerca bibliogràfica. 
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2.- Com es qualifica el TR? 

L’avaluació cal fer-la tant del procés seguit, com el producte final (memòria i exposició oral). 

Els criteris d’avaluació es detallen més endavant en l’apartat 4.- CRITERIS I PROCÉS 
D’AVALUACIÓ. 

Com totes les matèries de batxillerat cal qualificar el TR amb una nota. Aquesta nota ha d’estar entre 
el 0 i el 10 sense decimals. La qualificació obtinguda en el TR té un pes d’un 10% en la nota de 
batxillerat aconseguida per l’alumnat. 

La qualificació obtinguda servirà per calcular, juntament amb la resta de matèries cursades a 
batxillerat, la nota de batxillerat. Detallem en el quadre de sota les diferents possibilitats que poden 
donar-se en acabar 2n de batxillerat. 

 

L’alumnat supera 

el TR 

L’alumnat supera 

el curs de 2n de batxillerat 
Conseqüència 

SÍ 

SÍ Nota Batx = 0.9 mitjana matèries + 0.1 TR 

NO L’alumnat no ha de repetir el TR 

NO 

NO 

(el TR és una matèria 
més) 

L’alumnat no supera el Batxillerat i ha de 
tornar a realitzat el TR i totes les matèries 

suspeses 

3.- Organització i etapes del TR 

El treball de recerca al col·legi Claret de Barcelona segueix un procés que s’estructura en les etapes 
següents. 

ETAPA 1. Informació i orientació i elaboració de propostes de TR 

ETAPA 2. De la proposta al projecte 

ETAPA 3. Realització del TR 

ETAPA 4. Lliurament de la memòria provisional del TR 

ETAPA 5. Lliurament de la memòria definitiva i defensa oral del TR 

Per fer el seguiment de les diferents etapes del procés per part del tutor del treball de recerca 
s’utilitzen dos documents: 

 El Quadern de seguiment de l’alumne, que l’haureu de portar en totes les trobades que feu 

amb el vostre tutor 

 El Full de seguiment de la persona-tutora. El vostre tutor en paral·lel també tindrà un document 

on anirà indicant el vostres procés, aspectes positius, aspectes a millorar, les qualificacions, les 

properes dates d’entrevista etc. 

Detallem, per a cadascuna de les etapes, quines tasques s’han de realitzar, quan es duran a terme i 
la responsabilitat de totes elles. 
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ETAPA 1. Informació, orientació i elaboració de propostes de TR 

Cal dur-la a terme entre el mes de novembre i desembre de 1r de batxillerat. 

L’alumne, en aquesta etapa, ha de conèixer les característiques del TR, i ha d’anar definint el camp 
o àmbit on centrarà el seu TR analitzant les diferents opcions que se li presenten, els recursos al seu 
abast i valorant els propis interessos. Amb aquesta intenció, els alumnes assistiran a les exposicions 
orals de l’alumnat de 2n de batxillerat, així com a altres activitats externes . 

Durant el mes de novembre i desembre l’alumne anirà donant forma a la proposta de temes, i a 
principis de gener de 1r de Batxillerat, l’alumne farà una proposta del TR raonada i per escrit, utilitzant 
el document d’ajuda elaborat. L’alumnat comentarà amb la persona tutora del grup classe, i amb 
l’equip docent, si s’escau, les propostes pròpies que i, a final de gener proposarà 1 possible TR.  

A l’hora de proposar possibles TR, és convenient que l’alumnat tingui present:  

- els interessos i preferències personals, així com la modalitat de batxillerat que realitza i les 
perspectives en acabar el batxillerat. 

- una valoració realista de les pròpies possibilitats, així  com de l’accés a recursos i fonts 
d’informació interessant que el seu entorn li posa a l’abast. 

- el potencial del tema escollit com a línia de recerca. S’ha d’evitar deixar-se portar per 
sensacionalismes i cal cercar temes susceptibles de ser sotmesos a una recerca senzilla i 
coherent, amb recursos i mètodes a l’abast. Resumint, cal concretar un tema de recerca amb 
sentit i realista. 

Correspon a l’alumne: 

a) utilitzar els buscadors de Treballs de Recerca de referència que se li faciliten. 

b) buscar els suports universitari i d’entitats de recerca existents per a Treballs de Recerca de 
l’àmbit que desitgi 

c) elaborar dues propostes de possibles temes per al seu TR 

d) escollir el tema de manera que permeti endinsar-se en una recerca, i realitzar quelcom nou i 
inèdit 

Correspon a la persona tutora del grup classe de 1r de Batxillerat durant el temps assignat a 
tutoria: 

a) explicar les característiques generals d’un Treball de Recerca 

b) assessorar respecte l’elecció dels TR 

c) descriure les diverses tipologies de treballs proposats 

d) orientar respecte les tècniques de recerca  (veure ANNEX 2) 

e) explicar els criteris d’avaluació dels TR 

f) orientar respecte com ha de ser la presentació escrita i oral del TR 

Correspon a l’equip docent: 

a) proposar possibles TR 

b) valorar i assessorar les propostes del TR de l’alumnat 
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ETAPA 2. De la proposta al projecte 

Durant el mes de gener aquestes propostes inicials han de transformar-se en un projecte. Per fer-ho 
cal acotar-lo en l’espai i en el temps. La fase d’acotació és important per aconseguir una dimensió 
adequada del TR, i no ser ni massa agosarat, ni massa poc ambiciós, sinó tot el contrari. Aquest 
acotació ha de tenir en compte la càrrega horària i les característiques de l’alumnat. 

Així, a partir de la proposta inicial, i una vegada acotat el tema, l’alumne/a, elaborarà el projecte del 
TR. En aquest projecte cal detallar el contingut i el calendari del TR: 

 què es vol aconseguir? 

 quina tipologia de treball es seguirà? 

 quina estratègia general es plantejarà per tal d’assolir els objectius? 

 amb quins recursos i quines fonts de documentació es compta? 

 quins materials i quines tècniques s’empraran? 

 quina és la seqüència de “tasques” que cal fer ? 

 com es distribuirà aquella “seqüència de tasques”  al llarg de l’any? 

La concreció de les respostes a aquestes qüestions fructificaran en la redacció d’un projecte, 
estructurat en els blocs següents: 

1. Objectius. 

Cal que els diferents objectius estiguin explicitats i estructurats en objectius principals i 
secundaris, si s’escau. 

2. Tipus de treball. 

Cal agafar un tipus de treball com a referència. 

3. Metodologia. 

S’ha de detallar el plantejament general o estratègia, els materials i els mètodes que 
s’utilitzaran per a cada objectiu. 

4. Calendari.  

Cal explicitar l’ordre o seqüència en què es duran a terme les tasques planificades, i la 
temporització prevista, és a dir quan es realitzarà cada acció. 

Correspon a l’alumne: 

a) ser actiu i el motor en aquesta fase de disseny del TR 

b) buscar i demanar suport dins i fora de l’escola per concretar la proposta en un projecte 

c) elaborar i formalitzar per escrit el projecte del TR seguint les pautes establertes 

d) formalitzar per escrit el projecte i lliurar-lo amb el format i en el termini establert 
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Correspon a l’equip docent de Batxillerat durant el temps assignat: 

a) explicar les característiques concretes de cada tipus de treball de recerca 

b) assessorar respecte l’estructuració del TR 

c) donar suport a l’acotació en el temps i en l’espai del projecte de TR 

d) orientar respecte la temporització del TR 

 

Lliurament del projecte i assignació del TR i del tutor del TR 

Recollits els projectes dels alumnes, en funció de la viabilitat i la originalitat de la proposta, la 
demanda, la valoració de les propostes, les possibilitats d’ajuda externa, els interessos i les 
perspectives personals de futur, i la disponibilitat de docents, l’equip de persones tutores i el cap 
d’estudis assignaran a tot l’alumnat un tema de TR i una persona tutora de TR. 

L’etapa 2 finalitzarà amb la primera trobada presencial entre el tutor del TR i l’alumne durant el mes 
de març. En aquesta trobada el tutor del TR valida i fa propostes de millora respecte el projecte 
presentat per l’alumne. 
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ETAPA 3. Realització del TR 

Els mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre són els estipulats per a 
la realització del TR. L’alumnat ha d’anar informant a la persona tutora del TR periòdicament de les 
tasques realitzades. Són aconsellables comunicacions quinzenals o cada tres setmanes, tot i que 
cada treball  pot requerir d’una periodicitat diferent. 

En aquest període, i sempre abans que acabi el juny, s’entrevistaran l’alumne i el tutor del TR. En 
aquesta reunió cal definir les tasques pendents i la temporització de cara als mesos d’estiu, en què 
el treball de l’alumnat serà encara més autònom, ja que no disposarà del seguiment de la persona 
tutora del TR. 

Al tornar de l’estiu també esdevé imprescindible una altra trobada entre alumne/a i la persona tutora 
del TR per tal de valorar la tasca realitzada durant l’estiu, i el compliment dels compromisos adquirits. 

En aquesta etapa el paper de cadascú ha de ser el següent:  

  

ALUMNAT PERSONA TUTORA del TR 

 Tria i acota una àrea concreta d’estudi 

 Busca i tracta la informació 

 Dissenya i planifica el treball 

 Ha d’assumir responsabilitats i 
organitzar la pròpia feina. Ha d’anar 
interioritzant l’estratègia de recerca 
plantejada amb un progressiu grau 
d’autonomia, assolint gradualment el 
control 

 Ha de registrar, argumentar i elaborar 
els resultats 

 Ha de saber integrar resultats no 
esperats, buscar alternatives a 
dificultats imprevistes 

 Ha d’exposar oralment i per escrit el 
treball, amb un llenguatge adient, amb 
l’estructuració adequada, amb una 
bona presentació, i mostrant una 
capacitat de síntesi 

 Ha d’ensenyar determinats procediments, 
així com les condicions en que s’han d’aplicar 

 No ha de  dissenyar i controlar totalment el 
TR 

 Ha de seguir el procés de l’alumnat: 
observació i registre (fitxa de seguiment) 

 Ha d’orientar a l’alumnat: informar respecte 
els recursos, intervenir per tal d’ajudar a 
solucionar problemes, valorar el procés i 
informar-ne a l’alumnat per tal de que pugui 
reconduir la recerca... És molt important la 
comunicació 

 Ha de promoure L’AUTONOMIA GRADUAL 
de l’alumnat i anar-li traspassant el control, 
evitant una implicació excessiva i un 
assessorament massa exhaustiu 

 Ha de cercar un equilibri entre 
l’assessorament  i l’orientació , i l’estímul 
d’iniciatives 
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ETAPA 4. Lliurament de la memòria provisional del TR 

Pels voltants de la segona setmana d’octubre de 2n de batxillerat, l’alumnat ha de presentar una 
proposta de la memòria, la memòria provisional del TR i en un full apart, un Abstrac en el que es 
descriu en 10-12 línies la hipòtesi (si n’hi ha), el procés, metodologia resultats i conclusions. L’Abstrac 
s’ha de fer com a mínim en 2 idiomes, català i anglès. És fonamental complir amb el termini de 
lliurament. 

La persona tutora del TR ha d’efectuar una correcció preliminar de la memòria i, una vegada s’hagi 
valorat i revisat la memòria, s’entrevistarà amb l’alumnat per tal de comentar els canvis que cal 
introduir. A partir d’aquí, l’alumnat prepararà la memòria definitiva i inicia la planificació de la 
exposició oral del TR, decidint el medi audiovisual, la selecció dels apartats de la memòria a explicar, 
la seqüenciació en l’exposició, ... 

ETAPA 5. Lliurament de la memòria definitiva i defensa oral del TR 

El mes de novembre de 2n de batxillerat representa la culminació de tota la tasca realitzada, havent 
de presentar la memòria definitiva als membres del tribunal, per tal de que puguin fer una primera 
valoració del TR. 

Posteriorment l’alumnat es concentra en la preparació de la presentació oral, tot mantenint 
l’assessorament de la persona tutora del TR. 

A l’hora de presentar, per escrit o oralment, el TR, cal tenir molt clar l’objectiu que es pretén: 
comunicar, fer arribar al “públic” el “producte obtingut” amb el treball realitzat (objectius plantejats, 
disseny d’un projecte i aplicació d’una metodologia per aconseguir-los, registre, elaboració i 
interpretació de resultats...). 

Per tant, cal que el redactat i l’exposició segueixin una línia lògica, un “argument”, un “fil” que 
transmeti al receptor allò que volem comunicar (prèviament ho hem de tenir clar, evidentment). 

Pel que fa al llenguatge s’ha d’emprar la terminologia apropiada, a vegades molt tècnica, però és 
convenient fer aclariments per tal de que sigui assequible a tothom. Sense deixar de complir amb el 
rigor lingüístic, és recomanable que l’explicació sigui senzilla, directa i clara, per a transmetre allò 
que és essencial. És a dir, ha de tenir un valor didàctic i una gran dosi de síntesi. Es tracta de 
presentar  els resultats obtinguts a partir d’uns objectius inicials, defensant mitjançant raonaments la 
metodologia seguida, la interpretació dels resultats i les deduccions extretes, fent a la vegada una 
valoració i autocrítica com limitacions o  dubtes pendents. 

El producte final, memòria escrita i defensa oral han de complir un seguit de requisits. 

Respecte la memòria, cal que tingui l’estructura adequada en funció del tipus de TR seguit. En 
qualsevol cas cal que hi consti: 

 Títol del TR, nom de l’autor, nom del tutor TR 

 Abstrac 

 Índex 

 Justificació del TR. Objectius 

 Introducció teòrica (només en el cas que sigui necessari per a seguir el treball) 

 Metodologia 

 Resultats i discussió 

 Conclusions   

 Fonts d’informació (bibliografia comentada, centres de documentació, ...) 

 Annexos 
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La memòria escrita ha de complir uns requisits formals d’extensió, d’espaiat i de tipus de lletra i una 
enquadernació senzilla. Però sobretot ha de demostrar capacitat de síntesi i, per tant, cal reduir 
l’extensió de la memòria. A títol orientatiu, la majoria de treballs han de tenir de 30 pàgines i, és 
difícil imaginar que superi les 50 pàgines. La mida de la lletra entre 11 i 12. Espaiat entre línies 
simple. 

Recomanacions puntuals pel que fa a la realització de la memòria: 

 Ús adient de recursos gràfics. 

 Mantenir un cert grau d’equilibri respecte la seva extensió de les diverses parts. 

 Basar les afirmacions en raonaments, materials concrets o referències bibliogràfiques 
precises. 

 Millor ser breus que donar la impressió de voler “omplir paper”. 

 Presentar rigor científic i cal evitar la pedanteria intel·lectual. 

 No esperar redactar la memòria a la primera, sinó que hem de tenir clar que caldrà estripar 
un cert nombre de fulls i fer successives redaccions. Els primers esborranys són esquemàtics 
i tenen com a finalitat la incorporació dels materials a l’estructura prevista. Després es 
desenvoluparà cadascuna de les parts amb fluïdesa i d’una forma coherent, dirigint l’atenció 
als aspectes de fons. Ara s’ha de revisar els esborranys per a suprimir parts innecessàries, 
per a corregir l’ortografia i per a millorar la redacció (més argumentada, més didàctica, més 
sintetitzada): encara que no es tracti d’una creació de caràcter literari s’exigeixen uns nivells 
adequats d’expressió i són objecte d’avaluació. Una vegada tinguem el vist i plau del tutor, 
passarem a la redacció definitiva prestant atenció al disseny del conjunt i de cada pàgina de 
la memòria. 

Respecte l’exposició oral, s’informarà puntualment del tribunal, dia, hora, i aula de l’exposició oral. 
És responsabilitat de l’alumnat tenir tot el material a punt per a començar en l’hora assignada. 
disposarà de 10 minuts. L’alumnat lliurarà la presentació que l’ajudi a realitzar l’exposició oral. 

Recomanacions pel que fa a la exposició oral: 

 Prèviament, és convenient realitzar un assaig amb la persona tutora del TR. 

 Atenent al fet de que només es disposa de 10 minuts, és especialment important sintetitzar: 
què pretén el treball (objectius), com s’ha plantejat per a portar-lo a terme (disseny i 
metodologia), i què s’ha obtingut (resultats i conclusions). Només s’ha d’utilitzar la introducció 
teòrica imprescindible (és el treball d’altres autors, no el nostre!) 

 El fet de ser breus no ha de ser obstacle per a  comunicar el que hem fet: el discurs ha de ser 
clar, directe i molt didàctic. 

 És necessari reforçar el nostre discurs amb medis audiovisuals. 

 Assaja en veu alta (primer davant de familiars o amics, després davant del tutor): mostra’t 
relaxat, parla a poc a poc i amb naturalitat, evita tant el to monòton com  un excés de gestos 
amb les mans; no et limitis a llegir les projeccions, al contrari, busca amb la mirada al 
interlocutor (públic, tribunal) per ser comunicatiu i convincent. 

 Comprova la claredat i precisió de l’exposició, i que la durada de la teva exposició no 
sobrepassa el temps límit. 

 Comprova si l’ús del mitjans audiovisuals és l’adient, han de ser una ajuda a la teva exposició. 

 Assegura’t que els mitjans tècnics funcionen correctament. 

 Fes un assaig en el lloc (aula) i amb els materials previstos pel centre per a la presentació 
dels TR: cal preveure les dificultats que puguin sorgir. 
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4.- Criteris i procés d’avaluació del TR 

De tot aquest treball realitzat per l’alumnat cal avaluar tant el procés seguit com el producte final 
(memòria i exposició oral). Independentment del tipus de TR, existeixen uns aspectes generals 
comuns a tota recerca que serviran de base per a l’avaluació 

 

ASPECTES FONAMENTALS PER A L’AVALUACIÓ 

Obtenció d’informació 
Actituds i capacitats 

generals 

Presentació del treball 

(oral o escrit) 

 Procediments de recerca 
d’informació i idoneïtat de 
les fonts. 

 Tractament de la 
informació (capacitat 
d’extreure dades 
significatives i elaboració) 

 Ús adequat dels recursos 
de la tecnologia de la 
informació 

 Esforç,  responsabilitat,  
constància, iniciativa, capacitat 
d’organitzar la feina, autonomia 

 Capacitat de resoldre els 
problemes que van sorgint: 
analitzar les dificultats, integrar 
els resultats no esperats, 
creativitat i capacitat de variar i 
aplicar alternatives 

 Realització de les fases del 
treball en els terminis establerts 

 Ús adequat de la llengua 

 Estructuració adequada.  

 Bona  presentació. 

 Ús de recursos gràfics 

 Capacitat de síntesi 

 Valoració crítica del propi 
treball 

El TR serà avaluat per un tribunal constituït per la persona tutora del TR i altres membres de l’equip 
de professorat. 

La persona tutora del TR ha de fer un seguiment de la realització del treball i, per tant, és qui de 
manera contínua avalua el procés seguit per l’alumnat. Registrarà les observacions en un quadern 
de seguiment i informarà periòdicament a l’equipo docent.  

A mesura que l’alumnat concreta, projecta i porta a terme el seu TR, demostra unes actituds i unes 
capacitats que són valorades, positivament o negativament, per la persona tutora del TR. És 
l’avaluació del procés. En el nostre centre, li hem assignat 5 punts (50% del TR). 

Per tal de valorar cada etapa del procés, es donaran quatre valoracions intermèdies durant el procés. 
Cada nota rep el nom de N1, N2, N3 i N4 respectivament. 

La primera nota avaluarà el projecte. La segona nota es donarà abans de l’estiu. La tercera nota es 
donarà tornant de l’estiu. La quarta nota es donarà després d’haver valorat la memòria provisional. 
Així, per a l’avaluació del procés s’utilitzarà com a punt de referència la mitjana ponderada (M) 
indicada a sota de les notes parcials del procés. 

Nota N1                    Nota N2 Nota N3 Nota N4 

10% 30% 30% 30% 

𝑀 = 0,1 · 𝑁1 + 0,3 · 𝑁2 + 0,3 · 𝑁3 + 0,3 · 𝑁4 

 

 



Documents TR     Hivern 2019-20 

Batxillerat     Col·legi Claret de Barcelona 

12 

 

Aspectes valorats en l’avaluació del procés: 

 Creativitat en la proposta de TR a escollir. 

 Coherència i rigor en el plantejament i planificació del TR (seqüenciació d’accions envers uns 
objectius definits, control de variables, ...). 

 Us de les vies de documentació i tractament de la informació: recursos de informació; 
selecció, elaboració i síntesis de la informació. 

 Constància i esforç. Responsabilitat i seguiment dels acords i terminis establerts. 

 Capacitat de organització de la feina. Ordre i coherència. Autonomia i iniciativa 

 Tractament dels resultats (registre i elaboració). 

 Esperit crític en l’anàlisi dels resultats i rigor científic en la deducció de conclusions. 

 Capacitat de superació de dificultats i de presentació de alternatives, amb creativitat i sentit 
crític. 

El tribunal és qui realitza l’avaluació final, valorant conjuntament el procés i el producte final. Una 
vegada l’alumnat ha finalitzat la seva tasca de recerca disposa d’un producte que ha de ser sintetitzat 
i comunicat a la societat. Per això elabora una memòria escrita i prepara una presentació oral. El 
tribunal del TR, format per la persona tutora i un o dos membres més, ha de valorar el producte final 
de la recerca, la memòria escrita i la presentació oral. És el que hem anomenat avaluació del 
producte final. En el nostre centre, li hem assignat 5 punts (50% del TR).  

Dies abans de l’exposició oral, cada membre del tribunal per separat valora i puntua la memòria 
seguint pautes establertes. Una vegada feta l’exposició oral, el tribunal, a través de la memòria escrita 
i de la presentació oral, valora i puntua per consens el producte final realitzat per l’alumnat. Tot seguit, 
la persona tutora del TR informa als altres membres del tribunal del seguiment del procés efectuat 
per l’alumnat, i aporta la seva valoració. Amb tots aquests elements a la mà i seguint els criteris 
d’avaluació específics, el tribunal calcula i decideix la nota final. 

Vegem ara quin és el procés final que seguirem per a  qualificar el TR: 

1) L’alumnat lliura una còpia de la memòria a cada membre del tribunal 

2) La persona tutora del TR, tenint present aquesta mitjana i el procés seguit per a la redacció 
de la memòria definitiva, així com l’assaig de la presentació oral, determinarà la nota del 
procés prenent M com a referència. La comunicarà al Cap d’Estudis dos dies abans de la data 
d’exposició oral del TR. Aquesta nota es comunicarà al tribunal, no a l’alumnat, per a disposar-
ne en el procediment d’avaluació establert. 

3) Els membres del tribunal, després de llegir la memòria, fan individualment una primera 
valoració del “producte final”.  

4) Després de la presentació oral del TR, cada membre del tribunal proposa una qualificació del 
producte final. 

5) La posada en comú dels membres del tribunal decideix la nota del producte final. La tasca 
específica del tribunal és valorar la qualitat del TR junt amb la comunicació realitzada 
mitjançant la memòria i la presentació oral. 

6) Aquesta valoració del producte final, 50% de la nota, i la nota del procés aportada per la 
persona tutora del TR, l’altre 50% determinen la nota final de TR proposada pel tribunal. 
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7) L’equip docent, reunit en junta d’avaluació, decideix la nota final del TR. Si un alumne/a no el 
supera, disposarà d’un període de 3 mesos per a recuperar-lo; en aquest cas, si el resultat 
finalment és positiu, aquest TR serà qualificat amb un 5. 

8) La persona tutora del TR s’entrevistarà amb l’alumnat per tal de tenir un intercanvi 
d’impressions i fer balanç de l’experiència, i li comunicarà i argumentarà la qualificació. 

Aspectes valorats en l’avaluació del producte final: 

 Creativitat en la proposta de TR a escollir. 

 Coherència i rigor en el plantejament i planificació del TR (seqüenciació d’accions envers uns 
objectius definits, control de variables, ...). 

 Ús de les vies de documentació i tractament de la informació. 

 Tractament dels resultats (registre i elaboració). 

 Esperit crític en l’anàlisi dels resultats i rigor científic en la deducció de conclusions. 

 Memòria amb una estructuració adequada, desplegant els diferents apartats amb una 
seqüència lògica i coherent. Equilibri entre els diferents apartats. Us adequat de la llengua. 
Presentació nítida. 

 Exposició oral amb una línia de discurs ben estructurat, coherent i convincent.. Ús adequat 
de la llengua i de recursos . 
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ANNEX 1. Normativa. 

Tal com publica el DOGC núm. 5183 del 29 de juliol de 2008, el DECRET 142/2008, de 15 de juliol 
del mateix any, estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.  

El treball de recerca hi consta com una matèria més de batxillerat. 

S’hi detalla la intenció, la contribució general al batxillerat, algunes consideracions sobre el 
desenvolupament, els objectius i els criteris d’avaluació que cal assegurar amb el treball de recerca. 

A continuació us detallem tot el decret de manera literal: 

 “Treball de recerca 

En el batxillerat, l'alumnat ha de consolidar la competència en recerca i saber-la aplicar en les 
diferents matèries del currículum. Els procediments relacionats amb la recerca, la gestió i el 
tractament de la informació obtinguda i l'exposició de resultats són presents, doncs, en les matèries 
del batxillerat i cal que s'exercitin en cadascuna. Atesa la importància que té el desenvolupament 
d'aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en el currículum de l'alumnat figura també la matèria 
de treball de recerca. 

El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l'estudiant pot aplicar i contextualitzar els 
seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències generals per a la recerca, 
l'argumentació i l'expressió, i també és un recurs per a l'avaluació de l'alumnat. 

El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats estructurades i orientades amb vista a la 
investigació que realitza l'alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l'orientació del 
professorat. Això implica tant la realització d'activitats de laboratori o de camp com activitats de 
documentació bibliogràfica. 

L'objectiu del treball és que l'alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en àmbits 
de recerca que poden ser diferents d'aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema d'interès 
que estigui al seu abast. D'aquesta manera, l'alumnat es prepara per adaptar-se a situacions 
semblants de la vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d'aplicar diferents 
procediments, fer transferència de coneixements d'un camp a un altre i mostrar capacitat per 
organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. En cap cas l'objectiu principal del treball és 
obtenir resultats científics nous i homologables a la recerca en àmbits educatius o professionals 
superiors, sinó que la finalitat essencial és aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes 
abastables que permeti l'aportació personal de l'alumnat i que sigui compatible amb la dedicació 
horària dels altres components del currículum. 

El treball de recerca pot emmarcar-se dins l'àmbit d'una matèria o pot ser interdisciplinari o 
transversal, de manera que permeti a l'alumnat adquirir una visió integrada de les diferents àrees del 
saber. 

El treball de recerca té un caràcter individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball 
de grup atesa la dinàmica mateixa de la investigació. En aquests casos, quan es faci el seguiment 
del treball, caldrà assegurar que cadascun dels membres del grup assoleix la competència en recerca 
d'acord amb els objectius plantejats, amb una avaluació individual de cada alumne/a. 
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Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat 

La realització del treball de recerca contribueix de manera directa al desenvolupament d'una de les 
competències generals del batxillerat: la competència en recerca. 

Al mateix temps, les peculiaritats d'un treball de recerca posen també en acció les competències de 
gestió i tractament de la informació (cercar, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts 
diverses), digital (cerca i ús d'informació en xarxes com Internet i Intranet), comunicativa (amb la 
presentació escrita del treball i l'exposició oral de la recerca), i també les competències personal i 
interpersonal (autonomia, emprenedoria, empatia i maneig encertat de les habilitats socials) i de 
coneixement i interacció amb el món (en els vessants natural, social i cultural). 

Consideracions sobre el desenvolupament del treball de recerca  

Durant la realització del treball de recerca, l'alumnat rebrà orientació sobre les tècniques habituals 
emprades en qualsevol recerca. Cal, doncs, col·locar l'alumnat en situacions que li permetin triar i 
delimitar una àrea de recerca concreta; analitzar l'àrea i distingir-ne els aspectes bàsics dels 
secundaris; 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, planificar les 
accions que cal emprendre per assolir els objectius previstos; cercar la informació adequada al tema 
triat en els seus diferents aspectes i processar-la; proposar explicacions provisionals o hipòtesis 
resolutives, si escau, als problemes plantejats; plantejar estratègies de resolució; aplicar la 
metodologia i l'estratègia triada i recollir els resultats; processar aquests resultats i contrastar-los amb 
la informació de què es disposava a l'inici; arribar a conclusions i argumentar-les.  

Si al llarg del procés l'estratègia de treball no ha reeixit o els resultats són minsos en relació amb allò 
que s'esperava, l'alumnat ha de ser capaç, amb l'orientació del professorat, d'explicar per què i 
articular l'estratègia més adient. I, finalment, presentar per escrit el treball realitzat i exposar-lo 
oralment en públic, de manera ordenada i coherent. 

L'alumnat ha d'elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que constarà d'una introducció, en 
la qual s'explicitaran la justificació i el procés de gestació del tema escollit; el desenvolupament de la 
recerca, amb l'explicitació de la metodologia emprada i els resultats obtinguts; elaboració de 
conclusions i referència de les fonts d'informació (bibliografia, centres de documentació, etc.). 

L'exposició oral en públic que ha de fer l'alumnat 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 en si mateixa una part important del treball i no pot reduir-se a una simple 
lectura de la memòria escrita. 

L'orientació a l'alumnat sobre el treball de recerca ha d'incloure la informació adequada sobre els 
objectius i la metodologia del treball de recerca, el calendari i els criteris d'avaluació. 

La realització del treball de recerca comporta una dedicació de l'alumne/a d'una certa entitat, però no 
una exclusivitat que pugui suposar una fractura amb el treball continuat en la resta de matèries. La 
durada de la recerca hauria d'estar entorn de les 70 hores de feina per a l'alumnat. 

 

 

 



Documents TR     Hivern 2019-20 

Batxillerat     Col·legi Claret de Barcelona 

16 

 

Objectius 

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents: 

1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat 
i de manera constant i aprofundida. 

2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació 
amb la metodologia de recerca. 

3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts 
d'informació i documentació adients. 

4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la 
dimensió ètica dels processos. 

5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final 
dels resultats. 

6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística 
i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs. 

Criteris d'avaluació 

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

2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball. 

3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius plantejats. 

4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes 
generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies. 

5. Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts 
diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva 
mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades. 

6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb 
coherència, cohesió i capacitat de síntesi. 

7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball. 

8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari 
tècnic específic. 

9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa. 

10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats.” 
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ANNEX 2. Tipus de treball de recerca. 

Tipus de 
treball de 
recerca 

Explicació Exemples 

Anàlisi 

Plantejament o 
consideració d’hipòtesis 
o preguntes explicatives 
o interpretatives, i 
contrastació i validació a 
partir de dades 
obtingudes 

-Quina és la proporció adequada d’ingredients per tal que el 
pa es conservi més dies tou? 

-La formació dels núvols en entorns de contaminació 
atmosfèrica 

-La gramàtica de les declaracions dels esportistes 

-Com afectaria a la mobilitat de Catalunya l’organització 
territorial per vegueries 

-Neixen més nadons en lluna plena? 

-Els dibuixos animats de fa 30 anys eren més masclistes 
que els actuals? 

-Proposta de nous personatges d’un videojoc 

-Quins són els factors determinants de l’èxit escolar a 
l’educació primària? 

-Les causes de la violència domèstica. 

-Causes de l’obesitat infantil 

Comparatiu 

Elaboració i aplicació de 
criteris de comparació 
entre dos o més 
elements 

-Comparativa de l’eficàcia bactericida de dos gels de bany 

-Comparativa dels mètodes pedagògics del s. XIX i del s. 
XX en l’escola d’un poble 

-Comparativa de l’elecció de càrrecs públics als països de 
la UE 

-La diferència de mecanismes anticorrupció entre els països 
del nord d’Europa i els de Sud 

-Comparativa de la política d’immigració a la UE i a EUA els 
darrers 10 anys 

-Comparativa de la política d’immigració dels EUA des de la 
segona guerra mundial 

-Comparativa de la política d’immigració a un estat amb 
governs conservadors i governs progressistes 

-Variació dels elements addictius en els videojocs més 
jugats dels darrers 10 anys 

-Comparativa de les característiques dels personatges d’un 
videojoc 

Descriptiu o 
de 

catalogació 

Recollida, anàlisi i 
classificació o ordenació 
d’una quantitat important 
de dades o d’informació 

-Herbari d’un territori 

-Estudi dels núvols: identificació i relacions amb els núvols. 

-Estudi de com fer Mart un planeta habitable 

-Estudi i catalogació d’un fons o col·lecció 

-Estudi i catalogació del fonts fotogràfic del centre 

-Evolució de les polítiques d’igualtat de sexe des de la 
transició 

-Evidències científiques a favor i en contra dels aliments 
transgènics 
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-El paper de dona com a protagonista en les pel·lícules amb 
més recaptació dels darrers 5 anys 

-Anàlisi del llenguatge masclista en les cançons infantil 

Estudi de 
cas 

Explicació de les 
particularitats 
significatives de casos 
que serveixen d’exemple 
o de pauta per 
interpretar una realitat 
més complexa 

-Estudi biogràfic dels avis del barri 

-Creixement econòmic d’un poble els darrers 50 anys 

-Història d’un club esportiu del barri 

-Les professions dels exalumnes de l’escola 

-L’anorèxia: un cas viscut 

- La joventut dels avis: estudi de la vida quotidiana a partir 
d’històries de vida 

- Biografia intel·lectual d’un científic, escriptor..., accessible: 
Jordi Sabater Pi o el naixement de l'etologia 

- Seguiment de la campanya electoral d'un partit polític 
determinat. 

- El sistema penitenciari: estudi de cas de la presó de 
Figueres. 

Disseny i 
prototipatge 

Resolució o millora de 
situacions concretes 
amb disseny i 
construcció de proposta 
de solució 

-Disseny d’un projecte de cooperació per portar aigua 
potable en poblat 

-Construcció d’estació meteorològica a l’escola 

-Elaboració  del projecte d’empresa per comercialitzar nou 
producte 

-Millora dels cartells d’informació de l’escola 

- Construcció d’una maqueta d’un habitatge unifamiliar 

- Disseny d’un projecte de cooperació per construir un pou 
en un poblat on falti l’aigua. 

- Disseny d’una empresa per comercialitzar un producte o 
una nova forma de comercialitzar-ho. 

- Realització d’una animació en 3D 

- Disseny i construcció del sistema de recollida de maletes 
en un aeroport amb el LEGO Mindstorm. 

Procés 
creatiu 

Creació d’un element 
amb una intenció a partir 
de consideracions 
tècniques 

-Crear un curtmetratge 

-Crear una novel·la dirigida a infants de 8 a 12 anys 

-Crear col·lecció de roba per la temporada de tardor amb 
l’aigua com a eix vertebrador 

-Creació d’un videojoc no violent amb elements addictius 
per a adolescents 

- Anunci Coca-Cola 

Recerca-
acció 

La metodologia de la 
investigació acció-
participativa combina 
dos processos: conèixer 
i actuar, implicant en tots 
dos la població la realitat 
de la qual s’aborda de de 
la recerca. 

- Aplicar canvis organitzatius o metodològics en un esplai i 

documentar i analitzar la incidència d’aquests canvis en el 

grup. 

- Dissenyar canvis en la perspectiva d’aprenentatge i servei 

en la gestió del temps d’esbarjo o la gestió de les festes del 

centre, documentant i analitzant la seva incidència. 

- Repte Steam x Health 
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El treball de recerca o qualsevol recerca científica té diferents maneres de resumir la informació. 
Dues de les més esteses són l’Abstrac i el Pòster científic. 

L’Abstrac és un resum d’unes 10 línies on es detalla els objectius, la metodologia, els resultats i les 
conclusions d’un treball.  

El Pòster científic recull els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de manera 
gràfica acompanyat d’imatges i gràfiques que, visualment, ajudin a la comprensió del què pretén el 
treball, com s’ha treballat, quins resultats i quines conclusions s’han obtingut. 

 

ANNEX 3. La tècnica de recerca. 

Els treballs de recerca requereixen d’una sèrie d’accions que poden considerar-se generals. Es 
detallen a continuació. 

1.- Triar i acotar “l’àrea d’estudi”. 

2.- Buscar, seleccionar, tractar i presentar adequadament la informació sobre el tema de TR. Pot 
tractar-se d’: 

informació general: permet veure les possibilitats del tema i, per tant, ajuda a acotar-lo i a establir 
uns objectius; 

informació més concreta: pretén aprofundir per dominar la parcel·la en que es centra l’estudi. És 
imprescindible per poder treballar i argumentar amb fonament. 

3.- Plantejar els objectius del TR. Determinen la “direcció” en la que s’ha d’articular el procés de 
recerca. En relació als objectius proposats, es formulen hipòtesis o prediccions provisionals dels 
resultats. 

4.- Dissenyar el procés de recerca. Planificar una estratègia per a portar a terme la recerca (veure 
Annex 3), i es seqüencien les accions, plasmant-ho en un projecte. És un pas fonamental en el treball 
d’investigació, ja que un defecte de plantejament condemna el TR al fracàs. Es precisa el que 
s’anomena rigor científic: 

 Cal que les “accions” formin una seqüència encaminada als objectius fixats, 

 Cal preveure el temps destinat a cada “acció” (temporització), 

 Cal controlar totes les variables que poden incidir en el fenomen que es vol estudiar, 

 Cal donar un tractament rigorós als resultats, aconseguint que siguin significatius. 

5.- Aplicar la metodologia prevista en el disseny del TR. Portar a la pràctica el projecte del TR. Com 
a conseqüència, s’obtenen uns resultats que requeriran un registre sistemàtic i una presentació 
ordenada dels resultats. 

6.- Tractar els resultats: aplicar estadística, representacions gràfiques, ... 

7.- Analitzar els resultats. Contrastar-los amb les hipòtesis inicials o amb les dades de la bibliografia, 
interpretar-los amb sentit crític, ... i extreure conclusions. 

En tot moment, cal valorar el desenvolupament del TR, per reconduir-lo si cal 
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ANNEX 4. Tècniques d'obtenció d'informació en una recerca 

En principi, una possible classificació d’aquestes tècniques podria ser la que ve donada per: 

a) instruments de recerca o tècniques quantitatives (són mitjans que el recercador elabora amb el 
propòsit de registrar la informació): 

 tests 

 proves 

 escales 

 qüestionaris 

 observació sistemàtica 

 registre d’experiments 

b) estratègies de recerca o tècniques qualitatives (són processos interactius entre el recercador i 
l’objecte de recerca): 

 entrevista 

 observació participant 

 observació no participant 

 anàlisi de textos o documents 

 estudis de casos 

 treball de camp 

Hi ha diverses tècniques de cerca d’informació. Segons el tipus de recerca, s’utilitza l’una o l’altra o 
diverses en combinació. Les més habituals són: 

 Cerca experimental: És el conjunt de mètodes i tècniques emprats per recollir informació 
d’un treball de tipus experimental. Cal decidir quines variables intervenen en el procés 
estudiat, quina de les variables interessa investigar (variables independent i dependent), així 
com dissenyar un experiment per controlar la variació i dependència d’aquestes variables. 

 Cerca bibliogràfica i documental: És la localització d’informació continguda en llibres, 
revistes generals o especialitzades, diaris, arxius, documents escrits o amb imatges en 
diferents suports (convencionals, TIC, MAV...). És una tècnica que s’utilitza en la realització 
de tots els treballs de recerca. 

 Consulta de fonts històriques: És la consulta de materials diversos (escrits, visuals o orals, 
en arxius, biblioteques o a través de testimonis de persones) per obtenir informació sobre fets 
històrics i sobre les causes que els van produir. 

 Cerca a Internet: És l’exploració de recursos sobre qualsevol tema a través d’Internet. L’eina 
que s’utilitza en aquest tipus d’investigació és un cercador. 

 Observació artística o arquitectònica d’un disseny o instal·lació: En tots aquests casos 
és convenient disposar d’un esquema pautat amb els factors que caldrà observar, analitzar, 
interpretar i valorar, tant des del punt de vista funcional com estètic o semiòtic.  

 Observació sociocultural:  És la més adequada per estudiar comportaments o 
esdeveniments socials. Aplica eines de recollida d’informació com les entrevistes, els 
qüestionaris, les enquestes o els registres d’observació. 
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ANNEX 5. El mètode científic en treballs de recerca d’anàlisi, comparatius i 
de recerca-acció 

La Ciència no és la suma de “unitats de recerca individuals”, començades i acabades per un individu 
o un equip. És una suma d’aportacions fruit de moltes investigacions. Totes elles utilitzen el mateix 
mètode o procediment en el seu procés de treball i de recerca. És el què es coneix com a mètode 
científic. 

El mètode científic s’estructura en una sèrie d’etapes que, pel seu grau d’elaboració, són lentes i 
requereixen la participació de científics de diversos llocs i de diferents èpoques. 

Al principi, el treball dels científics consisteix, únicament, a aportar “peces”. Aquestes peces o 
resultats de recerques que les investigacions van aportant permeten, posteriorment, elaborar, 
conjuntament, el trencaclosques de la descripció i interpretació de la Natura. De manera detallada 
observaríem les fases següents: 

 Descripció d’un fenomen natural o d’una situació sorprenent a través de la observació i la 
mesura, o a través de l’experimentació i la mesura. 

 Explicació dels fets observats. Desenvolupament de vàries hipòtesis que expliquin els fets 
constatats. Una hipòtesi s’ha de poder sotmetre a proves, ja que en cas contrari no és 
científicament útil ni acceptable. 

 Predicció de fets en funció de les hipòtesi. Aquestes hipòtesis presentaran, de manera lògica, 
unes implicacions en nous experiments que cal contrastar. 

 Experimentació. Disseny exhaustiu de mètodes per a posar a prova aquelles prediccions. 
Desenvolupament de noves observacions i experimentacions que comporten l’aparició de 
nous resultats. 

 Anàlisi dels resultats. Els resultats obtinguts en les experimentacions realitzades, o noves 
observacions acumulen nova informació. El seu anàlisi  permetrà contrastar la hipòtesi 
plantejada. 

 Les conclusions a què s’arribi gràcies als anteriors apartats permetran decidir si es reafirma 
o es descarta la hipòtesis plantejada.  Una hipòtesi sobreviu a la comprovació exhaustiva. 
D’aquesta manera l’acceptació d’una hipòtesi suposa eliminar hipòtesis alternatives. Així, la 
hipòtesi en qüestió assoleix la categoria de teoria, o una interpretació ben comprovada i 
àmpliament acceptada que explica els fets. 

 L’última etapa del procés consisteix en difondre i publicar els resultats producte de la tasca 
feta. D’aquesta manera tota la comunitat científica rep coneixement per tal de tornar a 
començar. 

 Aquest mètode o procés és cíclic, i torna a començar. Així, les teories no són inamovibles, 
sinó que es modifiquen i s’adapten als nous fets i nous experiments. Conseqüentment, quan 
es vol estudiar un tema concret, cal realitzar una etapa prèvia consistent a documentar-se 
per tal de veure quina és la informació que es coneix i les investigacions realitzades fins al 
moment actual. 
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ANNEX 6. Les fonts i les referències. 

Qualsevol dels camps en què centrem en nostre treball de recerca haurà estat estudiat abans per 
altres autors. Per això, és evident que és necessari conèixer i empapar-se del saber d’aquest autors. 
S’acostuma a anomenar marc teòric al conjunt de coneixements inicials que ens han estat necessaris 
per iniciar la nostra tasca.  

Sovint, elaborant aquest marc teòric, caldrà citar directament fragments de textos i pensaments, o bé 
confeccionar un resum d’alguna obra dels mateixos. Això és coneix en l’argot com a fonts. Qualsevol 
treball ha de referenciar adequadament quines són les fonts de les qual surt la informació que dóna, 
ja sigui un fragment d’un text, o un gràfic, o el resum de les idees exposades en un capítol d’un llibre, 
o les conclusions d’un article científic. 

Aquest procés cal realitzar-lo amb molta cura, ja que cal mantenir el mèrit i l’autoria de les 
argumentacions a qui correspon. No pot haver-hi dubte respecte qui proposa una determinada idea, 
o qui afirma alguna observació. És just no atribuir-nos el què no ens pertoca. Aquest fet determina la 
diferència entre elaborar un treball o fer una còpia. 

Si mai hi ha cap dubte respecte algun punt concret, és necessari que les fonts siguin fàcilment 
identificables i ràpides de trobar. Això accentua la necessitat de sistematitzar el procés de referència 
de les fonts. 

Bàsicament cal que distingiu entre les cites i la bibliografia. 

Les cites són fragments literals d’algun altre autor incorporats en l’argumentació que realitzeu.  

Per bibliografia s’entén, de manera àmplia, tots els materials que heu consultat per tal de realitzar la 
recerca: llibres, articles, gràfics, revistes, pàgines web, blogs, ... 

Per tant, per aquests motius, cal ser curós i respectuós amb la informació obtinguda d’altri. No pot 
agafar-se de qualsevol manera. Existeix una normativa consensuada internacionalment per tal de 
realitzar-ho. Cal que el treball de recerca segueixi aquesta normativa respecte les Referències 
bibliogràfiques. A Catalunya l’entitat encarregada de revisar-la és el  TERMCAT. Per a pàgines web, 
i recordant la feina feta a Projecte de Recerca de 4t d’ESO, el procediment correcte per a referenciar 
una web és el següent: 

PLANTILLA: 

Organització o individu responsable del recurs           [recurs en línia] 

<link del recurs en línia>  

[ Consulta: data de la consulta ] 

Comentari: Afegirem un comentari respecte la utilitat i la valoració de recurs en línia. 

EXEMPLE: 

Generalitat de Calalunya XTEC       [recurs en línia] 

<http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/> 

[ Consulta: tardor 2019 ] 

Comentari: Font directa oficial. Pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya. Molta 
informació: normativa, assessorament, exemples de TR, premis etc. Una bona referència.  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/

