
Pàgina �  de �1 2

TREBALLS EXPLICATIUS 

Definició. 

El nucli de la recerca consisteix a formular, considerar i/o contrastar una o diverses 
hipòtesis que aportin elements explicatius o que ajudin a comprendre les causes o raons 
del fenomen en qüestió. 

La construcció o selecció de bones hipòtesis que donin resposta globalment o parcial al 
problema inicial, la recerca i definició dels conceptes teòrics o explicatius, i/o el disseny de 
procediments de contrastació de les hipòtesis, poden constituir el marc teòric dels treballs 
explicatius, segons cada cas. 

Metodologia bàsica.  

Definició d’hipòtesi. Disseny experimental. 

Una hipòtesi és una explicació insegura o provisional però que vol deixar de ser-ho, és a 
dir, que ha estat pensada perquè pugui ser sotmesa a un procés de contrastació i assolir 
així l’estatus d’allò que és sòlida. 

Partint del problema inicial, el treball de construcció d’hipòtesis comença amb la recerca i 
definició precisa dels conceptes necessaris per abordar-lo. Les hipòtesis es presenten 
com respostes probables a la pregunta inicial. Són respostes provisionals i sumàries, que 
han d’orientar en tot moment el procés de recollida i anàlisi de dades, i que caldrà 
comprovar, completar, corregir i aprofundir a partir d’aquesta anàlisi. La formulació 
d’hipòtesis explicatives o interpretatives demana ja un bon coneixement de la qüestió. 

El disseny i realització d’un experiment és una de les tècniques possible per sotmetre a 
contrastació una hipòtesi de forma rigorosa i és aplicable tant a les ciències naturals com 
a les socials.  

Realitzar un experiment consisteix a crear una situació artificial que permeti observar i 
mesurar quins efectes té una variable independent sobre una variable dependent. 
Essencialment es tracta de comprovar si, canviant alguna condició es produeix cap canvi 
en el resultat. Es distingeix de la simple observació pel fet que en un experiment 
l’investigador controla les condicions de les variables, les pot modificar i pot comprovar si 
la relació que estableix la hipòtesi entre les variables es compleix o no. 
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Exemples 

1.  Estudi de la incidència dels substrats geològics en la composició química 
(carbonats, clorurs, nitrats, etc.) de les aigües d’un riu. 

2. Per què estudien carreres diferents els nois i les noies? 
3. Mercè Rodoreda és una escriptora feminista? 
4. Les causes de la violència domèstica. 
5. La influència del llenguatge en la percepció. 
6. (...) 

Altres exemples 

Quins són els factors d’èxit escolar a l’escola primària del poble? 

MARC TEÒRIC 

Professió dels pares   Nivell d’ingressos  

   Nivell d’estudis dels pares  Context cultural 

     Interès i atenció dels pares 

ÈXIT ESCOLAR 

Treball de l’alumne/a: Establir dins del mar teòric, un sistema de relacions entre els 
conceptes que doni lloc a hipòtesis precises. Caldria determinar el pes relatiu de cada 
hipòtesi, per tal que es poguessin mesurar les interrelacions entre els diversos conceptes. 
Dissenyar i aplicar un mètode de contrastació de les hipòtesi (enquesta, consulta 
documental, etc.). Anàlisi de les dades, avaluació i correcció del model. 


