
PAUTA DE REDACCIÓ DELS APARTATS D’INTRODUCCIÓ I 
CONCLUSIONS 

INTRODUCCIÓ: Què vull fer?, què em proposo d’investigar i com? 

• Tema de recerca: 

- Explicació del tema de recerca o problema que es vol abordar (justificació 
del títol) 

- Interès personal de la qüestió (com s’hi va arribar, motivació personal, etc.) 
- Interès objectiu o científic de la qüestió. 
- Procés que s’ha seguit fins arribar a acotar-lo definitivament (decisions 

preses i el perquè) 

• Objectius del treball: 

Cal especificar els objectius, és a dir, descomposar el tema o problema general en 
tres o quatre aspectes concrets. Els objectius s’indiquen amb frases que comencin 
amb un verb en infinitiu com ara: conèixer, saber, comprendre, analitzar, informar-
me, buscar, o similars. Per exemple, per abordar el problema del racisme a l’institut 
podríem establir els objectius següents: conèixer l’opinió d’alumnes i professors 
sobre la presència d’immigrants a l’institut, conèixer els llocs de procedència dels 
immigrants que hi ha a l’institut, detectar actituds i conductes racistes dins de l’aula 
i fora de l’aula (pati, esports, etc.)... 

• Metodologia: 

Es tracta d’explicar quina estratègia metodològica es vol seguir. Bàsicament, cal 
justificar les fonts d’informació i els procediments de recerca, és a dir, quin tipus 
d’informació es busca, d’on i com s’obtindrà i què es vol fer amb ella (experiment, 
enquesta, recull de dades per observació, buidat d’arxius, hemeroteques, anàlisi 
d’obres artístiques o textos literaris, etc.) 

• Estructura del treball: 

Presentació i justificació de l’índex, és a dir, de les parts del treball i dels documents 
que s’hi trobaran (breu resum o presentació del contingut de cada apartat, annexos, 
etc.) 
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CONCLUSIONS: Què he fet?, fins on he arribat i per què? 

Les conclusions tenen el caràcter d’un resum o síntesi de resultats en què s’espera que 
s’exposi sintèticament allò que s’ha fet i fins on s’ha arribat, però també és necessari fer 
una valoració del propi procés de recerca i analitzar les causes dels seus èxits, fracassos i 
limitacions. Allò que és fonamental en les conclusions doncs, és que recullin els objectius 
que s’han proposat a la introducció, explicitant fins a quin punt s’han assolit i per què. 
Aquestes són algunes de les qüestions que es poden abordar en l’apartat de conclusions: 

• Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts. 

• Valoració dels resultats: per què és important o significatiu allò que s’ha trobat o 
aconseguit? 

• Valoració de l’estratègia metodològica aplicada: d’on es partia i on s’ha arribat? 
S’ha pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial de forma completa o 
parcial?, S’han assolit els objectius proposats?, fins on s’ha arribat i per què? 

• Incidències: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant 
la recerca, com han influït en el resultat i com s’han intentat resoldre. 

• Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-
la avançar? 

• Valoració de tot el procés de recerca i del que s’ha après. 

• Reflexió personal: és desitjable també que es vagi una mica més enllà de la mera 
exposició objectiva de resultats, que s’entri en el terreny de la reflexió personal 
(possibles  conseqüències pràctiques, implicacions generals i extrapolacions dels 
resultats obtinguts a d’altres àmbits, etc.). En aquest cas, és imprescindible 
explicitar que es tracta precisament de consideracions personals que no es 
desprenen directament dels resultats de la recerca. 


