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1. INTRODUCCIÓ 
 

El treball de recerca pertany a la part diversificada del currículum del batxillerat, 
junt amb les matèries de modalitat i les matèries optatives i es realitza durant el 
segon any de l'etapa i té assignats un total de 2 crèdits dins del currículum de 
l'alumnat i representa el 10% de la qualificació final de batxillerat. 
 

Està constituís per un conjunt d'activitats realitzades per l'alumnat, 
estructurades i orientades a la investigació. Cada alumne/a podrà escollir un dels 
models presentats pels seminaris-departaments segons llistats que es lliurarà. 
Després, juntament amb el/la tutoria del treball de recerca del seminari-
departament, l'alumne/a concretarà i acotarà el seu treball. 
 

L'esmentat treball de recerca pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser 
interdisciplinar. 
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2. FINALITATS 
 

Segons la normativa1 el treball de recerca té com a finalitats col·locar l'alumnat 
en situacions que li permetin: 
 
• Triar i acotar una àrea de recerca concreta. 
• Analitzar l'àrea acotada i distingir els aspectes bàsics dels que són secundaris.  

Identificar problemes i formular preguntes. 
• Plantejar l'objectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca. 
• Esquematitzar el procés de treball de recerca, planificar les accions que caldrà 

prendre 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 s'escau, als 

problemes plantejats. Plantejar estratègies de resolució. 
• Aplicar la metodologia i 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 l'estratègia de treball no ha funcionat i els resultats són minses respecte a 

l'esperat, ser capaç d'explicar per què i articular una estratègia més adient. 
• Plasmar per escrit el treball realitzat i també exposar-lo oralment en públic, de 

manera ordenada i coherent. 
 
 

                                                             
1 Avaluació dels ensenyaments de Batxillerat DOG núm. 2716 del 2/9/98 
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL DE RECERCA 
 

Prenent com a base la normativa vigent, el claustre ha establert uns objectius 
generals vàlids per a tots els treballs de recerca. Aquests constitueixen el punt de 
partida de l'avaluació del  treball A més, cada tutoria de treball, conjuntament amb 
el seu equip d'investigació, determinarà els objectius particulars que calgui assolir 
en cada un d'ells. 
 

A continuació es relacionen els esmentats objectius generals 
 
1. Fer servir tot un conjunt de coneixements i procediments adquirits des de les 

diferents matèries cursades al llarg de l'etapa. 
2. Manifestar esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques. 
3. Dissenyar un pla de treball per a realitzar la recerca adoptant una metodologia 

adequada al tipus d'investigació que es farà, d'acord amb els objectius inicials 
establerts i les pròpies  disponibilitats. 

4. Aprofundir en aquells conceptes en què es fonamenta la recerca i formular 
hipòtesis, si és el cas, que permetin orientar la investigació. 

5. Organitzar la pròpia feina i tenir iniciativa per resoldre els problemes que es 
puguin plantejar. 

6. Seleccionar les fonts d'informació adequades. 
7. Identificar les qüestions i dades que siguin fonamentals o suficientment 

valuoses per a l'elaboració del treball. 
8. Analitzar classificar i donar el tractament adient a la informació obtinguda. 
9. Interpretar els resultats obtinguts a partir de la reflexió i el judici. 
10. Formular hipòtesis estructurades davant fets completes. 
11. Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria i estructurar de forma 

lògica el seu contingut. 
12.  Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb un vocabulari adequat i 

emprant un llenguatge icònic adient. 
13.  Elaborar les conclusions de forma sintètica i amb un sentit crític. 
14.  Exposar oralment i en públic el treball de recerca realitzat, de manera que es 

comuniqui explícitament la investigació, el mètode de treball, els resultats i les 
conclusions. 

 
Considerant aquests objectius, l'avaluació no pot deixar de banda 

contemplar com a mínim quatre aspectes: 
 
a. Planificació i disseny de la investigació (objectius 3, 4 i 5). 
b. Realització de la recerca: bibliogràfica, de camp o laboratori. Interpretació dels 

resultats i elaboració de conclusions (objectius 6, 7, 8, 9 i 10). 
c. Presentació escrita de la memòria d'investigació (objectius 11, 12 i 13). 
d. Presentació oral de la memòria d’investigació (objectiu 14). 
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4. CALENDARI 
 
29 de juny 2012 

Tria del possible treball de recerca i reunió amb el tutor/a del treball  per acotar 
el tema . 

 
Setembre 

Planificació i disseny del treball o investigació. 
Recollida del material(lectures, treball de camp, etc. ) 

 
Octubre  

Esquema provisional atenent el material trobat. 
 
Novembre 

Esquema definitiu o treball d’experimentació .Títol definitiu del treball. 
 
Desembre 

Valoració del procés de treball. 
Interpretació dels resultats de la recerca i elaboració de conclusions. 

 
8 de gener de 2013 

Revisió final, correcció d’estil i ortográfica. 
 

14 de  gener ( últim dia ) 
A Secretaria es donaran els següents documents: una còpia sense 

enquadernar, un word o pdf amb el treball de recerca i el full de seguiment del 
treball de recerca. Preparació de l’exposició oral. 
 
23 de gener del 2013 

Exposició oral davant els tribunals d'avaluació del Treball de Recerca. 
A Secretaria es donarà el power point o qualsevol altre recurs audiovisuals o 

tecnològic utilitzat a l’exposició oral. 
 
 
NOTA: 
PER PODER PRRESENTAR-SE AL TRIBUNAL DEL TREBALL DE RECERCA 
ÈS IMPRESCINDIBLE TENIR SIGNADA PEL TUTOR CADA UNA DE LES 
FASES DEL TREBALL. 
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5. FASES DEL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 
 
1. Tria i acotació del tema. Juny 

No cal que es defineixi de seguida el títol del treball. La mateixa dinàmica de la 
investigació pot fer variar l'àrea o el punt de vista de l'estudi. 
 
2. Pla de treball o esquema primer. Setembre 

Per fer el pla de treball, cal que l'alumne hagi fet una mica d'aprofundiment en 
l'àrea que vol treballar. Pot haver llegit alguna obra de referència o una lectura 
literària o un guió per al treball de camp. És a dir, hagi agafat una mica més 
d'informació sobre el treball que pot fer i tingui una priorització de les fonts de 
recerca que utilitzarà. És la fase de formulació de preguntes o d'hipòtesis i de 
disseny d'experiments i proves. S'estableix l'estructura i els objectius del treball. 
 
3. Recollida de material bàsic. Setembre 

Segons el tipus de treball, serà espècimens, enquestes, llibres, documentació 
gràfica, etc. 
 
4. Esquema provisional atenent el material trobat. Octubre 

Esquema de treball amb el material situat als seus apartats i el mètode a seguir 
ben desenvolupat. És a dir, fixar les línies d'investigació del treball. 
 
5. Complementació de la recerca de material i de bibliografia atenent el punt 

anterior. Octubre 
Com a resultat del punt anterior pot haver-hi canvis en la línia de treball anterior. 

 
6. Esquema definitiu o treball d'experimentació. Novembre 

Es fa l'anàlisi de les dades, I'experimentació o la comprovació i/o refutació 
d'hipòtesi, el processament de resultats, etc. 
 
7. Interpretació dels resultats de la recerca i elaboració de conclusions. 

Desembre 
Són els resultats del treball sense redactar. 

 
8. Redacció dels diferents apartats de la memòria: Desembre 

8.1 Introducció. 
8.2 Desenvolupament del tema en apartats. 
8.3 Conclusions. 
8.4 Fonts d'informació. 

 
9. Redacció final, correcció d'estil i ortográfica. Gener 

Lliurament d’una còpia sense enquadernar i preparació de l’exposició oral. 
 
10. Exposició oral.  

Gener 
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6. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 
 
Estructuració del treball 
 

L'estructuració del treball de recerca s'adaptarà a les necessitats que, de mica 
en mica, es dibuixaran al llarg de l'elaboració. Així i tot, hi ha una sèrie d'apartats 
essencials, molt bàsics, que configuren el que es pot anomenar l'esquelet formal 
de l'escrit. 
 
 

Aquests apartats són: 
 
 
1. Nom de l'autor 
 

Evidentment l'alumne/a, i en un tipus d'elaboració com la que ens ocupa, el de 
l'assessor/a (el/la tutor/a). 
 
2. Títol 
 

Ha de ser significatiu, adaptat a les intencionalitats i els objectius que ens hem 
proposat. 
 
3. Introducció 
 

Té unes finalitats molt concretes: 
• raonar respecte a la gènesi i l'objecte de la investigació i els límits (siguin 

cronològics, materials o temàtics) que ens hem imposat o que aconsellen les 
circumstàncies. 

• valorar l'estat actual de la qüestió tractada. 
• justificar el mètode de treball utilitzat i l'estructura general de l'obra. 
• consignar les fonts de consulta utilitzades. 
• fer referència, de forma breu i objectiva, a les dificultats més significatives 

previstes i com s'han afrontat. 
  
4.  Cos 
 

El cos del treball té un caràcter específic, molt lligat a les característiques 
concretes que vulguem donar a la investigació, i, per tant, és difícil de generalitzar, 
Però es poden plantejar algunes recomanacions com: 
 
• Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d'equilibri quant la seva 

extensió. En conjunt, qualsevol desequilibri en una feina com aquesta és 
negatiu. 

• Tots els apartats han de numerar-se segons els models d'esquema (1.- 1.1.- 
1.2.-) 

• Si es vol posar títol a cadascun dels capítols s'ha de procurar que sigui prou 
significatiu com el general del treball. 
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• Els apartats han d'estar situats segons una lògica temàtica, mantenint una línia 

de discurs coherent i evitant els buits. 
• També s'ha d'evitar la repetició de continguts. Si això es fa de manera 

voluntària, l'única raó és insistir, aclarir o reforçar algun punt i se n'ha de 
consignar la intencionalitat. 

• Totes les afirmacions han d'estar basades en raonaments o materials concrets. 
La base d'un treball de recerca és el rigor. 

• Ha d'evitar-se el dogmatisme i qualsevol inclinació a la pedanteria intel·lectual.  
No convenç ningú i no fa cap bé a la feina pròpia. 

• Les referències a d'altres autors, si es volen utilitzar literalment, han de ser 
breus per evitar la impressió de voler "omplir" paper. 

 
 
5.  Conclusions 
 

Es tracta de presentar els resultats assolits a partir d'unes intencions inicials. 
S'ha de defensar, per mitjà dels raonaments exposats al llarg del cos del treball un 
seguit de punts, de deduccions; però) també s'ha d'apuntar els problemes amb què 
ens hem trobat i els dubtes que resten pendents. Té un caràcter de síntesi que cal 
que estigui molt estructurat. S'ha d'evitar convertir les conclusions de la recerca en 
un seguit "d'apartats pontificals" o veritats absolutes. 
 
6. Apèndix 
 

Si escau, es poden adjuntar aquells materials utilitzats directament o 
complementaris que es consideren més interessants. Aquest materials han de ser 
inèdits o poc coneguts, ja que en el cas contrari és suficient amb una referència. 
 
7. Índex alfabètic 
 

En un treball com el que es proposa no és massa habitual.  Així i tot, en certes 
modalitats (geografia, ciències naturals ...) pot tenir sentit. 
 
8. Índex general 
 

Pot situar-se al començament o al final de l'obra, encara que és més habitual 
que es doni el segon cas per raons practiques. Cal recordar que sense paginació 
l'índex perd molt del seu sentit. 
 
 
Les fonts d'informació 
 

Cal recollir la informació necessària sobre el tema consultant les diverses fonts 
d'informació. Tradicionalment, aquestes es classifiquen en: 
 
a)  Fonts primàries -o directes- és a dir, aquelles que no han estat interpretades per 
ningú o bé no ho han estat en el sentit que ens interessa. Per exemple: una 
moneda o un fragment de ceràmica, el relat d'un testimoni escrit per el mateix, el 
diari original d'un científic, etc. 
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b) Fonts secundàries –o directes- fets i/o materials coneguts a través 
d'intermediaris. Per exemple: la descripció d'una moneda antiga, el comentari 
sobre un testimoni, la crítica del diari d'un científic, etc. 
 

Existeixen una gran varietat de fonts de diverses característiques: 
 
• Fonts orals: són relativament fiables quan es tracta de fets o situacions actuals. 

És convenient contrastar-les amb les fonts escrites o bé orals de procedència 
diferent. 

 
• Fonts documentals: són molt diverses (censos, registres parroquials, legislació, 

llibres de comptabilitat, fotografies, pel·lícules, etc.). Generalment es troben als 
arxius, aquests poden ser municipals, autonòmics, estatals i també 
especialitzats com les filmoteques. 

 
• Fonts periodístiques: els diaris, les revistes i d'altres publicacions periòdiques 

permeten contrastar diverses opinions sobre un fet concret. Les podem provar a 
les hemeroteques . 

 
• Fonts artístiques i arqueològiques: reflecteixen la mentalitat religiosa, política i 

socio-econòmica d'un moment històric concret en un lloc determinat. 
Generalment es troben en museus o col·leccions i pel que fa a les 
arqueològiques també en excavacions. 

 
• Fonts bibliogràfiques: són necessàries per conèixer l'amplitud i profunditat amb 

que s'ha tractat un tema determinat. Es troben a les biblioteques. 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
1. Fonts bibliogràfiques 
 

Quan es tracta d'escollir el tema de recerca, hem de tenir clar que és difícil a 
aconseguir-ne un radicalment inèdit, que ningú l'hagi estudiat mai. Pot ser, però: 
 
• Que en alguns casos aquests estudis ja fets no coincideixin amb tota exactitud 

amb el caire o l'orientació que es vulgui donar (si la coincidència fos total no 
tindria massa sentit fer-ho, ja que no seria cap recerca). 

• Que el tractament del tema ja fet pels altres sigui d'un nivell concret i hagi 
interès a aprofundir-lo. 

• Que d'una experiència prèvia se'n puguin deduir d'altres. 
 

Podríem donar diverses variants sobre la mateixa qüestió. No obstant això, i 
concretant, és més que probable que hi hagi un material escrit previ que, d'una 
forma més o menys directa, més o menys intensa o més o menys profunda, hagi 
tractat qüestions relatives al camí temàtic escollit. 
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Aquest fet no ha de considerar-se en cap cas com un impediment, sinó tot al 

contrari, és un dels recursos més importants de què disposarem. El fet que 
diversos especialistes, habitualment amb un grau de formació considerable i moltes 
hores de dedicació, ens puguin aportar idees, iniciatives, opinions, plantejaments o 
qualsevol altra referència útil per a nosaltres ha de considerar-se com un aspecte 
enriquidor que ens obrirà portes, ens donarà iniciatives i materials i ens podrà 
evitar errors a vegades considerables. Són les fonts bibliogràfiques a les quals 
qualsevol investigador ha de recórrer. L'originalitat, desitjable sempre, té poc a 
veure amb ignorar les aportacions d'altri. 
 

És important ser molt selectiu en els textos escollits, com ho és ésser reflexiu i 
crític en la incorporació de materials, S'han de valorar molt les lectures: pel que fa 
a la Eva relació amb el nostre treball (no tot el que és presumptivament bo ens ha 
de ser útil en un moment donat) i també pel seu contingut. Cal fer la lectura amb 
rigor i un cert esperit crític considerant que, encara que hagi estat escrit per algú  
que possiblement en sap més que nosaltres, hi ha opinions o valoracions en les 
quals intervenen molts factors (de coneixements de l'època, ideològics i fins i tot de 
personalitat o d'intencionalitats manifestes). És a dir, sobre un mateix tema dos 
especialistes dels anomenats "de primera fila" poden discrepar i pot ser que cap 
dels dos no tingui raó. 
 
 
2. La CDU (Classificació decimal Universal) 
 

La Classificació Decimal Universal abreujadament CDU- té el seu origen en la 
Classificació Decimal ideada per Melvil Dewey. 
 

La Classificació Decimal s'expressa mitjançant uns números susceptibles de 
col·locar-se en un ordre rigorosament determinat i que al mateix temps es presten 
a la intercalació indefinida de nous documents sense pertorbar l'ordre dels ja 
classificats. Aquests números de classificació es formen utilitzant les deu xifres 
aràbigues, comptades per un cert nombre de signes auxiliars. Els nombres no són 
enters, sinó decimals, i, per tant, llur significació roman invariable per nombroses 
que siguin les xifres afegides a la seva dreta. 
 

Cada una de les xifres consecutives representa una divisió de la rúbrica 
expressada per les precedents. 
 
Ex: 

Ciències     5 
  Astronomia    52   
  Astronomia descriptiva  523 
  La Lluna    523,3 
 
 

Se suposa dividit del conjunt dels coneixements humans en grup formant deu 
grans classes, on són disposades sistemàticament totes les matèries de les 
ciències i de les activitats pràctiques, anant des del general al particular, del tot a la 
part, del gènere a l’espècie: 



IES GALILEO GALILEI 

 11 

 
 
0 Obres general  5 Ciències pures. Ciències naturals 
1 Filosofia   6 Ciències aplicades 
2 Religió i Teologia  7 Belles arts. Divertiments. Jocs. Esports 
3 Ciències Socials  8 Literatura 
4 Lingüística. Filologia 9 Història i geografia. Biografia 
 
 

Qualsevulla de les deu classes principals es divideix en deu divisions més a 
mesura que arreglem més xifres, disminueix l’extensió del camp de coneixements 
que abracen i augmenta llur intensitat expressiva. 
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Fitxes 
 
1. Raons per al seu ús 
 

Davant de qualsevol elaboració que requereixi registres, si optem per la 
iniciativa d’anar prenent les nostres notes en un quadern o similar, el treball 
d’ordenació, estructuració i redacció posterior quedarà dificultós i confús en un 
constant anar endavant i enrera dels fulls buscant la referència, la cita o la 
correspondència desitjades. 
 

Com estratègia de funcionament, l’alternativa en tots els estudis de recerca o en 
qualsevol altre que presenti certa complexitat es basa en la utilització 
racionalitzada de les fitxes. Aquest sistema presenta les següents avantatges: 
 
a) Permeten classificar fàcilment la informació 
b) Es pot intercalar informació obtinguda posteriorment 
c) Podem eliminar informació no vàlida sense alterar el conjunt 
d) També permeten localitzar ràpidament dades concretes sense necessitat de 

repetir la lectura d'un paràgraf o un text sencer. 
 
 
2. Tipus 
 

Segons la seva finalitat, podem distingir dos tipus principals de fitxes: 
 
• Fitxes bibliogràfiques 
• Fitxes de contingut 
 
 
I.- Fitxes bibliogràfiques 
 

Serveixen per prendre nota de la bibliografia consultada i eviten haver de 
recórrer constantment a la font. També s'hi pot afegir alguna informació que pugui 
ser interessant recordar. 
 

A l'hora de classificar-les, bàsicament hi trobem les referides a llibres i les 
referides a articles de revistes o d'altres publicacions periòdiques. Els models 
varien molt poc la seva estructura. 
 

Per a llibres: 
AUTOR (cognom, nom): Títol de l'obra, Editorial, lloc de publicació, any 3 
 
Per a les revistes: 
AUTOR (Cognom, nom): Títol de l'article, "Nom de la revista", número, data, 

pàgines que ocupa 4 
 
 
                                                             
3 Exemple SANZ-LUIS, Carles: Els principis de l'home urbà, Edicions del Llac, Barcelona, 1990. 
4 Exemple: DÍEZ, Pere: Els primers actes, "Paraules clau", nº 124, agost de 1987, pàgines 34-36. 



IES GALILEO GALILEI 

 13 

 
 
II.- Fitxes de contingut 
 

Tenen com a finalitat recollir els nostres registres i les nostres opinions, 
acotacions, idees, reflexions i fins i tot intuïcions, que aniran sorgint a llarg de 
l'estudi. També poden recollir, de forma textual5 o no, les aportacions d'algun autor 
sobre el tema o fragments de l'obra o de les obres estudiades (novel·les, poemes, 
cròniques...) en el cas que es tracti d'un treball d'humanitats. 
 

a) Tipus bàsics 
 

Podem subdividir-les en tres tipus bàsics 
 
• Referencials 
 
Donen referència o resumeix informacions, lectures, experiències, ... tenen 

doncs, un sentit ampli i, lluny de qualsevol mecanisme de mera còpia de textos, 
requereixen una elaboració i un treball de síntesi. Per aquestes raons, per la 
recapitulació a què obliguen, tenen una importància considerable i moltes vegades 
el seu contingut passa a la redacció final gairebé complet. 

 
• Conceptuals 
 
Recullen idees, acotacions, consideracions i judicis amb un caràcter 

aparentment dispers, puntual i concret. En ocasions són suggeriments, 
pressentiments o intuïcions, que es presenten al llarg de les nostres observacions 
o lectures. A vegades no es veu inicialment la seva utilitat o aplicació immediata, 
però sovint per no dir gairebé sempre la tenen, i molta, ja que són la part més 
personal de l'estudi. La seva coherència com element aglutinador començarà a 
dibuixar-se amb les ordenacions posteriors del material. 

 
• Textuals 
 
Reprodueixen directament les paraules d'altres autors. En aquests tipus 

d'intervencions és especialment necessari ser molt curós amb l'extensió i no 
transcriure fragments massa extensos. Sempre és molt millor en aquests casos 
recórrer a la fórmula emprada a les referencials. 
 
 
b) Model utilització 
 

Com a model d'utilització d'aquests tres tipus de fitxes pot propassar-se el 
següent. 
 

I) Referència 
II) (Si escau) Títol, pàgina/es 
III) Observacions, fragments, dades, anotacions 

 
                                                             
5 Si la cita és textual, el fragment reproduït ha de posar-se entre cometes. Per exemple: "Es pot demostrar 
experimentalment -assenyala Gilg-Shürhoff- que  el brot..." 
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• Referència 
 

La referència que pot ser canviant (per adaptar-se a les nostres estratègies de 
treball), permetrà una classificació millor de les fitxes segons el material recollit i 
segons les nostres intencions. Habitualment s'utilitzen conceptes breus o resums 
de les parts del guió inicial, però el més important és la claredat, assenyalar el 
perquè de la seva presència, en quina part n'inserirem el contingut i la seva finalitat 
en l'elaboració que portem a terme.   
 
• (Si escau) Títol, pàgina/es 
 

Si el contingut ha estat extret, textualment o no, d'un llibre, diari, etcètera, farem 
constar la publicació de què es tracta i la pàgina o les pàgines corresponents. Per 
estalviar feina, i ja que les dades completes consten a les fitxes bibliogràfiques, 
aquí bastarà amb un apunt6 
 
• Observacions, fragment dades, anotacions 
 

El més important dels continguts són la claredat i la precisió. Totes les 
reflexions i els esforços d'exposició que vulguem evitar en el moment d'emplenar la 
fitxa els haurem de fer, de cop, més tard. El contingut ha de ser, en el moment 
oportú i el període destinat a l'estructuració, un ajut i no un element de confusió. 
Tampoc, com a la resta de models, no es convenient fer continguts amb una 
extensió excessiva (provoca dificultats d'utilització) ni barrejar conceptes o temes 
(complica les agrupacions). 
 
 
3. Extensió 
 

És cert que hi haurà aspectes que, a l'hora de consignar-los, bé per la seva 
estructuració o per la seva complexitat, excediran les finalitats o simplement les 
dimensions materials de la petita cartolina. Llavors haurem d'utilitzar fulls de majors 
dimensions. Aquests fulls, que fonamentalment farem servir per 
 
• Esquematitzar continguts o previsions 
• Anotar aspectes de fons de certa magnitud, 
• Recollir taules diverses o 
• D'altres qüestions similars, 
 

Han de mantenir la mateixa disciplina formal i de fons que les fitxes. És a dir: 
 
• Consignar a la capçalera la referència temàtica i/o d'origen /el què i el d'on) i 
• Tractar d'expressar de la forma més sintètica i clara possible el contingut 
 
 
4. La referència 
 

La "referència" surt habitualment de l'esquema o guió original. 
                                                             
6 Per exemple, l'inici de títol i les pàgines utilitzades: La primera biografia de..., pàgines 35-39 
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Hem disposat els apartats i subapartats que ens semblen bàsics des de l'inici i 
abans d'afrontar la realitat, i això vol dir que anirem en aquesta direcció. 

 
Per exemple, a partir d'un guió inicial com aquest: 
 
Aspectes biogràfics 

 
 1. Anys de formació 
 2. Primers projectes 

3... 
 

El naixement d'una idea 
1) Els laboratoris de París 
2) Les epidèmies dels anys vint 
3) ... 
 

Podríem utilitzar com a "referències": "Anys de formació" o "Epidèmies" 
Són algunes fórmules. Qualsevol que resolgui amb claredat aquesta qüestió pot 
considerar-se vàlida. 
 
 
5. Maneig i classificació 
 

Al final del període establert per a aquesta etapa de treball i quan ja s'han 
aconseguit els objectius que ens havíem imposat pel que fa a la recollida de dades, 
ens trobarem amb un conjunt més o menys considerable de fitxes -siguin les més 
petites o les altres- en forma de full. Unes i altres estaran classificades 
provisionalment a partir de la referència consignada. I sobre aquesta qüestió val la 
pena fer unes petites consideracions. 

 
Al llarg de l'elaboració de les fitxes s'hi consignaran les diverses referències de 

cadascuna. Primer, com s'ha dit, es farà a partir de les orientacions que pot oferir el 
guió inicial. Després, la mateixa mecànica del treball, ens anirà portant a fer 
modificacions en algun dels capítols previstos perquè: 
 
• perd interès (falta material concret, no respon a les expectatives, es desvia 

massa de la línia prevista...) 
• adquireix més pes específic del previst (acumulació de material, augment 

d'expectatives...) 
 

Aquestes correccions ens podran fer canviar la referència inicial. En el primer 
cas, si es considera valuós el contingut de la fitxa7, desviant-lo cap a un altre 
capítol de l'estructura prevista inicialment, i això vol dir modificar la referència. En el 
segon, fent una especificació més gran, ja que en tractar-se d'un augment de la 
importància de l'apartat això s'haurà de reflectir en el guió mitjançant les 
ramificacions oportunes 

 
 

                                                             
7 Si no és així més val anul·lar-la 



IES GALILEO GALILEI 

 16 

 
 
Resumint la idea, val a dir que les referències sempre tindran una actuació 

paral·lela amb l'estructuració del treball: recolliran i provocaran indirectament al 
mateix temps les seves modificacions. 
 
 

Quan s'acabi la tasca de recollida de dades, haurem de tenir tot un seguit de 
fitxes referenciades per tal que siguin ordenades segons el guió definitiu del treball. 
Primer, per apartats; després, amb una lògica interna que s'adapti a les nostres 
previsions de desenvolupar cadascun dels capítols. 

 
Després d'aquesta preparació del material podrem iniciar la redacció. I podrem 

fer d'una forma considerablement fluïda i a partir d'una coherència de fons 
important. 
 
 
Treball de Redacció 
 
1. Els esborranys inicials 
 

El camí previst, una vegada disposem dels materials ordenats (fitxes, 
esquemes, anotacions diverses...) i el guió "provisionalment" definitiu, hauria 
d'estar en iniciar els esborranys, i diem "els" perquè aquesta etapa, com d'altres, 
s'hauran d'adaptar a diversos factors. Per exemple, no ha de fer-se de manera 
lineal (redacció del primer capítol), després del segon i així successivament), sinó 
de manera fragmentària i seguint els nostres interessos. En aquest sentit és 
habitual començar per la part considerada més important del cos del treball. S'ha 
de pensar en la redacció com en un edifici que anirà creixent per parts, segons un 
equilibri que haurem de buscar d'acord amb uns criteris establerts prèviament. 
Totes les parts estan relacionades entre elles, però n'hi ha de més bàsiques que 
donen suport a les altres i convé que aquestes siguin les primeres en "aixecar-se". 

 
Un altre aspecte important: les primeres redaccions tenen com a finalitat 

primordial la incorporació dels materials a l'estructura prevista. Integrar-los i 
desenvolupar-los amb fluïdesa i d'una forma coherent. És a dir, la nostra atenció ha 
d'estar fonamentalment dirigida cap els aspectes anomenats de fons. La correcció 
d'estil i, si fos necessari, l'ortogràfica sempre són les tasques amb les quals 
finalitza un treball d'aquests tipus. Això no ha d'interpretar-se, és clar, com una 
recomanació de despreocupació absoluta pel que fa a la forma dels esborranys -un 
excés en aquest sentit té com a conseqüència molta més feina quan arriba el 
moment-, sinó com un establiment de prioritats 
 
 
2. Redacció final 
 

Una vegada emplenats tots els apartats del nostre guió, possiblement després 
d'estripar un cert nombre de fulls, de reordenacions i de reorganitzacions, de 
supressions i d'afegits, arriba a un punt en què tindrem l'esborrany definitiu. Una 
lectura completa d'aquest esborrany, per part tant de l'alumne/a com del seu tutor 
de treball, donarà la perspectiva suficient per decidir si s'ha arribat al punt desitjat.  
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En cas afirmatiu, s'inicia la correcció d'estil i l'ortogràfica etapa que en la 

pràctica posa fi a la redacció final. 
 

En aquest sentit, s'ha de tenir molt en compte que, encara que no es tracti 
d'una creació de caràcter literari, si que és exigible assolir uns nivells adequats de 
correcció pel que fa a l'expressió8. És, cal no oblidar-ho, un dels objectius del 
treball de recerca. 
 
 

Pel que fa a l'estil es convenient que compleixi tres condicions: 
 
a) Claredat: triar les paraules comprovant el seu significat, evitar mots poc 

usuals tret dels tecnicismes necessaris i no emprar abreviatures equívoques. 
 
b) Senzillesa: evitar expressions sobrecarregades, frases excessivament 

llargues i emprar una sintaxi lineal. 
 
c) Precisió: evitar les ambigüitats i fugir de la repetició d'idees; tots els 

conceptes-clau de la recerca han d'estar definits. 
 
 
Recordem que la memòria escrita hauria de tenir els següents apartats: 
 
Introducció: justificació i característiques del tema escollit i procés de treball o 

metodologia emprada. És millor redactar-la al final. 
 
Desenvolupament del tema: en els apartats adequats. 
 
Conclusions: idees més importants sorgides a partir de la recerca i la valoració 

crítica. 
 
Bibliografia: o relació de totes les obres consultades i si s'escau les diferents 

relacions d'altres tipus de fonts, per exemple: filmografia, direccions Internet...). 
Són les fonts d'informació. 

 
Annexos: (si n'hi ha) 

 
 
3. Notes a peu de pàgina 
 

Les notes a peu de pàgina són un recurs de gran utilitat en l'elaboració d'una 
redacció de certa complexitat. En complementen el contingut de la redacció i 
ofereixen referències i acotacions sempre útils i a vegades imprescindibles. La Eva 
representació consisteix amb un petit número o senyal (habitualment un asterisc o 
un guió) en el lloc on es vol inserir el missatge i la ubicació d'aquest, precedit del 
mateix número o senyal al peu de pàgina. Només certes editorials, afortunadament 
poques, i per raons d'economia en la composició tipogràfica, porten totes aquestes 
notes al final del llibre. 
                                                             
8 A l'expressió escrita, en primer lloc, i a l'oral si es presenten els resultats a una junta avaluadora 
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Així, i tenint en compte la seva finalitat, podem establir dos grups principals: 
 
a) De contingut 
 
Tenen com a finalitat complementar, aprofundir o aportar dades marginals, però 

considerades útils, que puguin reforçar el discurs principal. Moltes vegades són 
cites, textuals o no, d'autors reconeguts, estudiosos o especialistes del tema 
tractat: d'altres, són reflexions que nosaltres mateixos hem fet al llarg de la 
preparació del treball. 
 

b) De referència bibliogràfiques 
 
Remet a les dades de la font: autor, títol, editorial, any de publicació i número 

de la pàgina o pàgines. Quan un text es repeteix més d'una vegada no cal tornar a 
donar totes les dades. Així, si dues notes a peu de pàgines no consecutives fan 
referència a la mateixa obra, en la segona s'utilitza com a entrada: Obra citada (o 
Op. cit.) I si estan seguides; Ideem. 

 
 
4. Qüestions formals 
 

Formalment el treball escrit pot tenir tres apartats: la monografia i el material 
complementari. Tots ells hauran de complir amb certs aspectes formals: 
 

I. Monografia 
 
• Fulls DIN-4, a doble espai, mecanografiats per una cara 
• Escriure amb ordinador 
• Deixar un marge esquerre mínim de 3 cm, i el dret, superior d'1,5 cm. 
• Numerar els fulls en la part superior dreta o al centre de la part inferior. 
• Numerar les figures i els quadres. 
• Escriure sempre un peu a les fotografies o /o il·lustracions. 
• Posar al full del davant el títol del treball, al centre de la pàgina. A l'angle inferior 

dret el nom de qui el realitza, el curs que fa i el grup al qual pertany, així com el 
nom del tutor/a de recerca. 

• Cites textuals: Si volem reproduir unes paraules literals d'un autor les hem de 
copiar entre cometes. Si la citació excedeix les 4 línies l'hem de separar del 
text, escriure-la sense posar les cometes, a un sol espai i amb un marge més 
gran. Si es suprimeix una part  cal assenyalar-ho així: (.......) 

• Relació bibliogràfica: s'ordena el primer cognom dels autors, per ordre alfabètic. 
Quan la llista és molt extensa és recomanable fer una classificació: obres 
generals, articles de premsa, enciclopèdies, anuaris, etc. Només s'ha de 
ressenyar la bibliografia consultada. El model per citar els llibres i les revistes 
és: 
LLIBRES. 
IZARD, Miguel: El segle XIX Burgesos i proletaris. Ed. Dopesa. Col. Conèixer 
Catalunya, nº 13 Barcelona, 1978, 107 pàgs. 
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REVISTES: 
LOPEZ MOLINA, Luis: "Torres de Villarroel, poeta gongoriano", en Revista de 
Filologia Española  LIV, pàg. 123-144. 

• L'original i la còpia ha de presentar-se amb tapes dures, enquadernats (amb 
grapes, goma, anelles, enquadernadors de diversos tipus,...) i sense cap 
correcció (ratlles, "Tipp-Ex",...) 

 
 

II. Material complementari 
 
• No s'han d'incloure mai per "guarnir", sinó per fer una referència al tema objecte 

de treball. Poden ser textos, xifres, fotografies, diapositives, cintes de vídeo, etc. 
• Ha d'estar disposat d'acord amb el guió de treball i la seva utilització. 
• S'acompanya amb una llista ordenada i orientadora de cadascuna de les parts. 
• La raó d'aquest material ha de ser la seva utilitat de cara l'exemplificació de 

diverses parts del treball. 
• Depenent del tipus de material, el seu volum, etcètera, s'utilitzaran carpetes 

(ordinàries o especials), arxivadors, caixes (regulars, i disposades d'acord amb 
la seva funció),... 

 
 
La presentació oral 
 
1. Com ha de ser 
 

Com activitat final es fa la presentació oral del treball de recerca. 
 
A títol orientatiu les parts que hauria de tenir la exposició oral serien les 

següents: 
 
• Objectius del treball 
• Metodologia emprada 
• Contingut ( molt flexible i resumit) 
• Conclusions sobre el contingut i sobre la realització del treball 
 

Es pot comptar amb diversos tipus de suport (audiovisual, informàtic, 
documents escrits, recursos específics) i es permesa la utilització de maquetes, 
d'elements decoratius i d'escenificació que contribueixin a donar una ambientació 
relativa al tema. 
 
 
2. Aspectes formals 
 
• La presentació no ha de ser una lectura de les conclusions, sinó una exposició 

que tracti de fer una síntesi de tot el treball fet. 
• Partirà d'un guió orientador fet de la manera més esquemàtica possible i basat 

en les parts considerades claus de treball. 
• Les seves característiques principals seran la claredat, la síntesi i el rigor. 
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7. CRITERIS AVALUACIÓ TREBALL DE RECERCA 
 
7.1 Avaluació inicial 
 
• Sondeig dels interessos i perspectives professionals dels alumnes 
• Informe del currículum 
• Informe del nivell de coneixements 
 
 
 
7.2 Avaluació formativa 
 

Seguiment de l'alumne/a per part del tutor/a del treball de recerca: 
 

7.2.1 Procediments: 
 
a) Es tindrà en compte que l'alumne/a sigui capaç de : 
 

• Triar i acotar un àrea de recerca concreta 
• Analitzar l'àrea acotada  i distingir-hi els aspectes bàsics dels que són 

secundaris 
• Identificar problemes i formular preguntes 
• Plantejar l'objectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca 
• Esquematitzar el procés de treball de recerca 
• Planificar les accions que caldrà emprendre per assolir els objectius 

previstos 
• Cercar la informació adequada al tema triat en els seus diferents 

aspectes 
• Processar aquesta informació  
• Proposar explicacions provisionals o hipòtesi resolutives, si s'escau, als 

problemes  plantejats 
• Plantejar estratègies de resolució  
• Si l'estratègia de treball no funciona i els resultats o les conclusions són 

minses pel que fa al que s'esperava, ser capaç, d'explicar per què i 
articular una estratègia més  adient. 

• Aplicar la metodologia i l'estratègia triada 
• Recollir-ne els resultats 
• Processar aquests resultats 
• Contrastar els resultats amb la informació de què es disposava al principi 
• Arribar a conclusions i argumentar-les 
• Plasmar per escrit el treball realitzat 
• Exposar el treball oralment, de manera ordenada i coherent 

 
b) Es tindrà en compte en el seguiment de l'alumne/a : 
 

• Si les fonts són adequades i suficients 
• Els recursos emprats per la recerca, i el camí seguint per arribar-hi 
• El tractament de la informació 
• L'ús adequat dels recursos de la tecnologia de la informació  
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• La realització de las diverses fases i apartats prèviament acotats del 

treball dins dels terminis establerts  
 
 

7.2.2 Capacitats i actituds generals i específiques  
 a) Generals  

• Capacitat d'analitzar les dificultats i entrebancs específics que poden 
aparèixer en el  desenvolupament del treball. 

• Capacitat de copsar i integrar els resultats que no s'esperen durant el 
seu  desenvolupament. 

• Capacitat de fer una estructuració adequada del treball escrit de recerca 
(introducció, descripció del  treball, resultats, discussió, conclusions, 
bibliografia i altres recursos, annexos). 

• Ús adequat dels recursos gràfics. 
• Bona presentació dels materials. 
• Ús adequat de la llengua, tan escrita com oral. 
• Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat. 
• Capacitat de síntesi. 
• Valoració crítica del treball propi. 
• Esforç, esponsabilitat constància en la realització de les tasques 

proposades i planificades. 
• Capacitat d'organitzar la feina, planificació adequada de la recerca. 
• Creativitat, iniciativa, grau d'autonomia adquirit en el desenvolupament 

del treball. 
• Capacitat per resoldre els problemes que vagin sortint. 
• Idoneïtat de les fonts d'informació. 
• Capacitat d'extreure dades significatives per al desenvolupament del 

treball. 
• Presentació oral: claredat, rellevància i organització del contingut. 
• Ús adequat i efectiu de la veu i la gesticulació i altres recursos 

(audiovisuals, tecnològics, etc.). 
• Adequació de les respostes a preguntes que es puguin plantejar durant 

al presentació. 
• Ús adequat de la llengua, tant escrita com oral. 
• Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat. 

 
b) Específiques del Departament- Seminari 

• Les donades pel tutor de recerca de cada seminari. 
 
 
7.3  Avaluació final 
 

 7.3.1. La junta d'avaluació la formen: 
   El professor-tutor del treball 
   Un professor de la mateixa àrea 
   Un professor d'altre àrea, a ser possible d'un àmbit diferent  
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 7.3.2 Els criteris d'avaluació són: 
 

• Nota de seguiment del professor-tutor: 60%, desglossades en: 
20% continguts, 20% procediments, 20% capacitats, actituds. 
 

• Nota del tribunal: 40%, desglossada en: 
10% continguts, 10% aspectes formals, 20% exposició oral. 

 
 La nota resultant ha d'ésser un número enter, sense decimals i compta un 
10% respecte a la nota final de Batxillerat. 
 
 
 La junta d'avaluació es basarà per donar la nota global en: 
   L'informe del tutor/a  del treball de recerca 
   El dossier de l'alumne/a 
   L’exposició oral  
 
 
 
CRITERIS COMUNS-  PROVA ORAL  
 
a) Capacitats generals que es valoraran en la prova oral: 
 

• Exposició del  treball oral, de manera ordenada i coherent. 
• Ús adequat i efectiu de la veu i la gesticulació i altres recursos (audiovisuals, 

tecnològics, etc.). 
• Adequació de les respostes a preguntes que es puguin plantejar durant al 

presentació. 
• Ús adequat de la llengua, tant escrita com oral. 
• Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat. 

 
b) Capacitats específiques pròpies de cada tipus de treball. 
 
c) Temps d'exposició oral: entre 10-15 minuts. 


