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 SESSIÓ 3: LA TRIA DEL TEMA 

Una gran pregunta 

Abans de començar un treball de recerca,s’ha de formular una pregunta; la manera 
com mirem de respondre-la serà el nostre treball. 

Sempre s’acostuma a dir que el saber ha anat avançant més per les preguntes que 
s’han formulat que per les respostes que s’han anat donant, per tant, a l’inici del treball de 
recerca s’ha de formular una pregunta que en determinarà el tema. 

A partir d’aquí, es pot intuir d’on neix el tema del treball de recerca. 
Fonamentalment, hi ha dues opcions: 

• D’alguna cosa que es vol conèixer, però que es desconeix per complet; 
• D’alguna cosa que es coneix parcialment i es vol saber o analitzar amb profunditat. 

La transcendència d’una bona tria 

Triar un bon tema per al treball de recerca és cabdal: 
• Implicacions teòriques: aquest treball pot tenir continuïtat amb altres treballs o 

estudis posteriors, o, més directament, pot relacionar-se amb els estudis presents. 
• Implicacions pràctiques: si s’ha de dedicar prou temps treballant-hi, millor que 

resulti interessant o, si més no, no avorrit. 

Quin pot ser el treball de recerca? 

El tema del treball de recerca pot ser qualsevol, només cal que: 
• A l’estudiant/a li resulti interessant 
• Tingui accés a la informació que necessita 
• Si pot ser, uns mínims coneixements previs (almenys, quant a la metodologia) 

Interessos, afinitats i possibilitats 

 S’han de definir els interessos propis, allò que a cadascú se li dóna bé i, per últim, 
els límits propis (anàlisi personal i del context). La tria del tema ha de coincidir amb la 
intersecció d’aquests tres condicionants: ha d’interessar, s’ha de ser apte/a per a la tasca i 
s’ha de comptar amb les circumstàncies per fer-ho:  

interessos + afinitats + possibilitats 

Recerca prèvia d’informació: el pla de viabilitat 

Una vegada s’ha fet la tria, s’ha de “verificar”: és fonamental comprovar que 
realment s’és capaç de fer allò que un s’ha proposat. És el moment, doncs, d’elaborar el 
pla de viabilitat. 

Preguntes que cal respondre en elaborar el pla de viabilitat 

L’objectiu és adient amb la càrrega de treball que se suposa d’un treball de 
recerca? En tot cas, i finalment,sóc capaç d’assumir el treball que implica? He accedit a  
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les primeres fonts d’informació, les tinc controlades si més no? En definitiva, tinc per on 
començar? Sé per on començar? He resol les qüestions de “protocol”, com ara permisos i 
vistiplaus legals? Si no ho he fet, estic convençut que no tindré problemes a fer-ho? El 
meu tutor/a ha manifestat el seu “consentiment” i es mostra segur i il·lusionat com jo? 

Qualsevol resposta negativa forçarà necessàriament a una reflexió sobre la 
viabilitat del treball en general i del projecte en particular. 

Hipòtesi de la investigació: la primera pregunta 

 Tot treball té al darrere una pregunta, un dubte, que s’intenta respondre. Una 
vegada se sap què es vol fer, i què no, i després d’haver-ne comprovat la viabilitat, s’ha de 
formular la hipòtesi de partida i acotar-la bé. 

 Què és la hipòtesi del treball?: és la pregunta que ens fem, per tal d’arribar a 
l’objectiu que ens plantegem, i amb tota la informació de què disposem en iniciar una 
investigació. 

La planificació primera 

 Una idea bona, però mal executada, no arriba enlloc; al contrari, idees i projectes 
modestos, però ben definits i desenvolupats, sempre són exitosos. Per tant, és cabdal 
planificar la nostra tasca. 
  En planificar, s’ha de considerar acuradament aquests tres elements: 

1. temps: de quin temps es disposa, com es dosifica i seqüència (temporització). 
2. recursos: Què cal, on es troba, quant costarà accedir-hi. 
3. tasques: en quines fases i tasques dividim el procés global del treball de recerca, 

quins passos cal fer. 

El tutor/a i la seva funció 

El tutor/a és la persona encarregada d’acompanyar l’estudiant en tot el procés que implica 
el treball, des de l’inici a la defensa: l’aconsella, el guia, el corregeix, etc. 

Què s’ha d’esperar del tutor/a? 
• Que guiï l’estudiant. 
• Que l’acompanyi i que en segueixi els passos. 
• Que l’aconselli 
• Que sigui més crític que el mateix tribunal. 

El tutor/a indica el camí, però és l’estudiant/a qui l’ha de recórrer. En sap més de com es 
treballa, però no té per què ser un expert en el tema. Aprèn al mateix temps que l’alumne/
a, però és una autoritat en el mètode: indica més el com que el què. 
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Pautes d’una bona relació tutor/a- tutorand/a 

L’estudiant: 
• No ha d’abusar del tutor/a. 
• Ha de seguir els consells o justificar per què no els segueix. 
• Ha de negociar les dissensions i no discutir. 
• El treball que genera al tutor/a sempre ha de resultar productiu. 
• Ha de ser el primer motor, que no l’hagin de perseguir. 
• Ha de deixar-se acompanyar, sense perseguir el tutor/a, i sempre respectant els 

propis ritmes. 

El tutor/a: 
• Ha de comprometre’s amb el treball. 
• Ha de registrar els acords, per tal de mantenir un camí coherent. 
• Ha de vetllar per l’acompliment de la planificació. 
• Ha de procurar que l’alumne/a aprengui i en gaudeixi durant tot el procés. 


