
COM FER EL 
TREBALL DE RECERCA 



1. Triar el tema a investigar i el tutor/a

2. Formular hipòtesis 

3. Especificar objectius 

4. Planificar la recerca

5. Cercar la informació

6. Processar la informació

7. Sintetitzar

8. Redactar el treball

9. Defensar el treball

10. Autoavaluar

Passos a seguir



Interessant

Afinitat

Accessible

1. Triar el tema a investigar
Sobre què vols investigar? Per què? 

• Per a tu (si no ho és, no hi dedicaràs 
el temps que cal)

• Per als altres (si penses que no 
interessarà a ningú més, no cal fer-lo)

• Accés a la informació
• Coneixements previs

• Adequació entre dificultat, aptitud i temps 

La tria del tema



1. TRIAR EL TEMA A INVESTIGAR



Triar el tutor/a

El tutor/a indica el camí, 
però és l’estudiant/a qui 

l’ha de recórrer.

Aprèn al mateix temps 
que l’alumne/a, però 
és una autoritat en el 
mètode: indica més el 

com que el què.

En sap més de com es 
treballa, però no té per 
què ser un expert en el 

tema.



2. Formular hipòtesis

Una hipòtesi és la 
solució que es dóna a 
un fet observable i que 
es comprova durant la 
investigació.

Una
hipòtesi 

ha de ser

clara

comprovable

objectivapertinent

Ben 
enunciada



EXEMPLE D’HIPÒTESI

• Aquesta hipòtesi està mal formulada perquè incompleix la majoria dels

requisits: 

• Els termes són vagues (joves, dentadura)

• Hi ha elements de subjectivitat (bon estat)

• Les variables no es poden mesurar (estat de la dentadura, hàbits

higiènics) i, en conseqüència, serà difícil comprovar-ne la validesa.

Intenta reformular la hipòtesi



EXEMPLE D’HIPÒTESI

"Hi ha diferències significatives en I'aparició de càries
entre la població de 5 a 14 anys segons glopegin o no
fluor".



3. Especificar objectius

• Definir els objectius concrets que em proposo per arribar a demostrar la 

hipòtesi.



4. Planificar la recerca



5. Cercar la informació

• Tècniques en funció del tipus de recerca: 
• Observació sociocultural (realitats socioculturals) 

• Observació artística (pintures o escultures)

• Observació arquitectònica 

• Observació d’un disseny o instal·lació 

• Cerca bibliogràfica i documental (llibres, articles, arxius...) 

• Consulta de fonts històriques 

• Cerca de internet (cercadors) 

• Cerca experimental (experiments) 



6. Processar la informació
(analitzar les dades)

•Cal recollir totes les dades: 
• Fitxes 

• Taules i quadres 

• Gràfics 

• Càlculs 

• Comentaris 



7. Síntesi de la recerca

• Interpretar dades 

• Treure conclusions 

• Verificar la hipòtesi

• Explicar resultats 

• Suggerir aplicacions dels resultats 

• Suggerir propostes per continuar la 

recerca 



8. Redactar el treball

• Redactar el cos del treball (ha d’estar estructurat en apartats i subapartats). 

• Redactar la introducció i la conclusió. Pauta per redactar la introducció i la conclusió

• Retocar l’índex

• Revisar les referències bibliogràfiques. Normes de citació bibliogràfica

• Elaborar els annexos i els agraïments (opcional)

• Pensar un títol 

• Revisar la Presentació escrita del TR + Aspectes formals de la presentació escrita

Resum de la presentació escrita

https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/sessic3b3-12-redaccic3b3-dels-apartats5.pdf
https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/sessic3b3-15-normes-de-citacic3b3-bibloiogrc3a0fica5.pdf
https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/presentacic3b3-escrita.pdf
https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/sessic3b3-14-aspectes-formals-de-la-presentacic3b3-escrita5.pdf


9. Defensar el treball

• PRESENTACIÓ ORAL

• CONSELLS PER A L'EXPOSICIÓ ORAL

• No oblideu el MATERIAL A PRESENTAR

https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/sessic3b3-16-presentacic3b3-oral4.pdf
https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/sessic3b3-17-consells-exposicic3b3-oral5.pdf
https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/material-a-presentar-pels-alumnes.pdf


• Criteris i acta d'avaluació del TR

10. Avaluació

https://batxilleratinstitutmarina.files.wordpress.com/2018/11/criteris-avaluacic3b3-i-acta-tdr-marina1.pdf

