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Què és el treball de recerca? Orientacions generals 

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

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

escrit i c) la presentació oral. 

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

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

Com desenvolupar el treball 

Per a desenvolupar el treball de recerca correctament és necessari aplicar un mètode de 
treball sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas: 

1. Elecció de la qüestió a investigar 
2. plantejament de qüestions relacionades 
3. planificació de la recerca 
4. cerca d’informació 
5. processament de la informació 
6. síntesi 
7. avaluació 
8. redacció de l’informe 

Com escollir tema 

A l’hora d’escollir el tema del treball de recerca s’ha de tenir en compte el següent: 
1. El tema hauria d’estar relacionat amb: 

• La modalitat de batxillerat que s’està cursant 
• Els interessos o afeccions de cadascú 
• L’entorn immediat: escola, barri, municipi... 

2. La capacitat i preparació de cadascú. 
3. L’equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria 

d’estar limitada a una sola qüestió (qui,què, quan, com, per què) 
4. El tema de recerca s’ha de plantejar com una qüestió a investigar i limitar-ne la 

investigació a aspectes concrets. 

5. Les fonts d’informació existents i la facilitat per accedir-hi. 
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6. Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball. 
7. Pot ser favorable el fet que un company/a esculli una altra qüestió sobre el mateix 

tema o bé donar-li un enfocament diferent. 

Plantejament de qüestions relacionades 

Un cop decidit quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, s’ha de formular una 
sèrie de preguntes relacionades que permetin identificar els factor, o variables, que 
poden influir en el procés que es vol investigar i l’estudi de les quals guiarà la recerca 
principal. (es lliurarà als alumnes de 1r batxillerat en la propera sessió de tutoria) 

Planificació de la recerca 

Per planificar el desenvolupament del treball de recerca us anirà molt bé emplenar el 
quadern de seguiment que s’haurà de presentar el dia de l’exposició oral del treball. 

Cerca d’informació 

Hi ha diverses tècniques de cerca d’informació, segons el tipus de recerca que es faci: 

Observació sociocultural per fer una recerca sobre alguna realitat sociocultural. Per 
exemple, sobre l’ús que es fa d’un espai públic, sobre la violència en els estadis de futbol, 
sobre els hàbits dels nois i noies de 14 anys en el seu temps lliure, sobre el projecte 
realitzat per algun escriptor, científic, polític, etc. Es poden utilitzar diverses eines: 
qüestionaris, entrevistes, enquestes, registres d’observació. 
Observació artística, tècnica de cerca adequada per analitzar una pintura o una escultura. 
És convenient disposar d’un esquema pautat sobre tots els factors a observar, interpretar, 
analitzar i valorar. 

Observació arquitectònica, tècnica de cerca per analitzar una obra arquitectònica. És 
convenient disposar d’un esquema pautat sobre els factors a observar, interpretar, 
analitzar i valorar. 

Observació d’un disseny o instal·lació, tècnica de cerca per analitzar un objecte, una 
màquina, una instal·lació... És convenient seguir un esquema pautat que inclogui els 
diversos factors que permeten fer una anàlisi i una valoració completa dels aspectes 
funcionals, estètics i semiòtics de l’element en estudi. 

Cerca bibliogràfica i documental quan s’ha de localitzar informació continguda en llibres, 
articles de revistes o diaris, arxius, documents escrits o amb imatges. És una tècnica que 
s’utilitza en la realització de tots els treballs de recerca. 

Consulta de fonts històriques (materials escrits, visuals o orals) per obtenir informació 
sobre uns fets històrics i sobre les causes que els van produir. 

Cerca a internet d’informació sobre qualsevol tema amb un cercador. 
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Cerca experimental és la tècnica de recollida d’informació que has de fer en la realització 
d’un treball de tipus científic. Hauràs de decidir quines variables intervenen en el 
procés,quina de les variables és la que t’interessa investigar (variable dependent) i hauràs 
de dissenyar un experiment per a controlar la variació i dependència d’aquestes variables. 

Processament de la informació 

Les dades obtingudes a través de la cerca d’informació es poden recollir en: fitxes, taules i 
quadres, gràfics, càlculs, comentaris de text... 

Síntesi 

S’ha d’interpretar les dades obtingudes i treure’n conclusions (identificar regularitats, 
correlacions entre variables, relacions causa-efecte), explicar els resultats tenint en 
compte els coneixements teòrics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels 
resultats obtinguts o propostes per a continuar la recerca. 

Avaluació 

També s’ha d’autoavaluar el treball realitzat: la capacitat d’organització, el càlcul del 
període de temps necessari per a les diverses fases i activitats, l’elecció de variables, la 
previsió de materials i instal·lacions a utilitzar, la preparació de materials necessaris, la 
programació de visites, els problemes econòmics per tirar endavant la recerca, la 
dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor 
o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ... 

Els resultats de l’autoavaluació són necessaris per a completar els apartats de 
conclusions i recomanacions de l’informe o, si és el cas, per a replantejar-se els 
treball. 

Com presentar l’informe 

En el moment de presentar el treball de recerca has de tenir en compte: 
a. La redacció 
b. La presentació escrita 
c. La presentació oral 

Aquests punts es desenvoluparan en properes sessions de tutoria. 


