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Què és el TR? 

•  Treball d’investigació  

•  Pot estar emmarcat dins una matèria o ser 
interdisciplinari 

•  Està tutoritzat per un professor 

•  Es presenta per escrit i oralment 
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Per què és important fer un bon TR? 
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Les etapes del TR 
          Fase de planificació 

          Fase de documentació i anàlisi 

          Fase de redacció 

          Fase de presentació 
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Tria i limitació del tema 
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• Interessos personals 

• Dedicació professional en el futur 

• Viabilitat del tema 

• Lectures panoràmiques 

• Cerca per Internet 

• Títol provisional  

• Breu resum 

           QUÈ ES FARÀ I COM ES FARÀ! 
 



Objectius i hipòtesis 
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Objectius 
 Saber… 
Conèixer… 
Analitzar… 
Comprendre… 

ÍNDEX 



Planificació 
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Fases d’elaboració del TR Data prevista 

Elecció i delimitació del tema dd/mm/aa 

Lectures d’exploració i metodologia dd/mm/aa 

Documentació i/o treball de camp (lectures, entrevistes, 
visites, etc.) 

dd/mm/aa 

Buidatge i anàlisi de la documentació dd/mm/aa 

Redacció del TR dd/mm/aa 

Revisió del TR dd/mm/aa 

Lliurament TR dd/mm/aa 

Exposició oral dd/mm/aa 

Entrevistes amb el tutor dd/mm/aa 
dd/mm/aa 
dd/mm/aa 

  CRONOGRAMA ENTREVISTES 
 maig juny jul ag set oct nov 
Dissenyar l’entrevista        
Selecció de la mostra        
Selecció dels entrevistats        
Contactar entrevistats        
Realització entrevistes        
Codificació / Transcripció de les 
entrevistes 

       

Anàlisi de les dades de les entrevistes        
 



Metodologia 
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Quines són les fases d’una entrevista?  
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Abans 

• Tria dels informants 
• Preparació 
• Escollir el lloc 

Durant 

• Fer l’entrevista 
• Enregistrar-la 
• Recollir dades d’observació 

Després 
• Transcripció 
• Anàlisi 

Redactar el plantejament 
Elaborar els objectius 
Preguntes / guió temàtic 



L’enquesta 
• Indicar clarament els objectius de la recerca. 

• Incloure instruccions de com respondre a 
l’enquesta. 

• Preguntes curtes i concises. 

• Fer només una pregunta a la vegada. 

• Redactar les preguntes de manera imparcial. 

• Ordenar les preguntes per temes. 

• No demanar informació personal si no és 
imprescindible. 

• Provar l’enquesta. 
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Anàlisi 
• Classificar els documents per temes 

• Fitxes de lectura / d’observació   

 Relacionar-les amb índex provisional 

 Anotar font: autor, títol, any, pàgina 

• Moure informació, crear nous 
subtemes 
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3. Fase de redacció  del 
treball 

Portada El títol …  

Nom i cognoms 

Nom de l’assignatura 

Tutor o tutora del treball 

Curs o any que es presenta 

Nom de l’institut 

Grup al qual es pertany 

Sumari Capítols i els subapartats 

Has indicat el número de pàgina de l’inici de cada capítol i cada subapartat? 

Has deixat un espai interlineal simple? 

Introducció En la redacció L’objecte del treball 

La motivació personal 

La rellevància científica 

El marc teòric 

La metodologia 

Cos del treball Capítols i subapartats equilibrats 

estructurat amb un màxim de quatre nivells 

Notes al peu de pàgina S’hi han inclòs notes a peu de pàgina per concretar algun tema o per citar alguna documentació  utilitzada en 
el treball 

Conclusions No reprodueixen altre cop les tesis desenvolupades en el treball 

Recullen de forma estructurada les reflexions i les valoracions fetes al voltant del tema del treball 

Bibliografia Inclou tots els documents consultats 

Les referències bibliogràfiques segueixen un mateix sistema de citació 

Les referències bibliogràfiques estan ordenades alfabèticament 

Estructura de la memòria escrita 
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Pautes de redacció 
 

• Redactar primer el cos del treball i després la 
introducció i conclusions. 

• No es pot fer una còpia literal o si es fa s’ha de 
citar la font. 

• Seguir els criteris de presentació marcats pel 
centre. 
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Qualitat de l’expressió escrita 
• Tenir cura de la normativa i de l’estil 
Escriure frases curtes, fàcils d’entendre 

Utilitzar connectors per enllaçar idees, frases o 
paràgrafs. 

Una idea a cada paràgraf 

Atenció amb els signes de puntuació 

Utilitzar vocabulari especifíc quan sigui necessari 

Revisem l’ortografia 
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Recursos i eines de consulta lingüística 

https://mdlc.iec.cat/ 

                      

                         www.gencat.cat/optimot 

                         www.esadir.cat  
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https://mdlc.iec.cat/
https://mdlc.iec.cat/
http://www.gencat.cat/optimot
http://www.esadir.cat/
http://www.esadir.cat/
http://www.esadir.cat/
http://www.esadir.cat/
http://www.esadir.cat/


Notes a peu de pàgina 
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 Petites explicacions 

 Traduir  citacions 

 Referències 
bibliogràfiques de les 
fonts 

 Han d’anar numerades. 

 La crida és un número en superíndex. 

 La nota pot anar a la part inferior de la pàgina o al final del treball. 

 El cos de la lletra és més petit que el text general. 



Aspectes tipogràfics i formals 
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 No porten signes de puntuació. 

 

 Títols d’obres literàries, artístiques, etc. 

 Títols de publicacions: revistes, diaris, etc. 

 Programes de ràdio i de televisió. 

 Mots d’una llengua diferent a la general del 
text. 

 Títols i subtítols 

 Mots clau 

 Citacions textuals 

 Títols d’articles o 
capítols que formen 
part d’una obra més 
gran. 
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• Evitem paraules que no aporten res. 
 A final de curs es procedirà a l’avaluació dels resultats. 

• Utilitzem verbs abans que expressions nominals. 
 Donar una explicació 
 Realitzar un disseny 
 Establir la determinació 

• Evitem paraules que serveixen per a tot. 
 La bibliografia ha estudiat també altres qüestions com l’estructura del mercat, la 

reducció de costos, etc. 

• Evitem crosses. 
 Hi ha centenars d’espècies vegetals a nivell planetari. 

• Fem frases curtes. 
 Si bé la primera argumentació, tal com hem assenyalat en l’apartat anterior, considera 

el gènere com a determinant de les diferències dels estils directius, la segona 
aproximació considera que són els factors situacionals els que determinen aquestes 
diferències. 
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• Seguim l’ordre natural de la frase. 
 Informació més detallada de tots aquests aspectes es troba a l’annex del 

document. 

• Evitem frases en passiva. 
 Set mostres van ser analitzades al laboratori. 

• Evitem expressions ambigües. 
 Cal recollir els títols a la secretaria de la Facultat de Lletres i Educació i 

Psicologia. 

• Donem prioritat a les frases afirmatives. 
 El curs acadèmic no comença fins al 14 de setembre. 

• Puntuem bé. 
 Treure la ciència dels laboratoris, els tallers i les sales d’assaig i dur-la al carrer, 

és l’objectiu principal de Ciutats de Ciència. 

 
http://www2.udg.edu/Portals/160/docs/estil_udg/llibre_estil/Consells%20de%20redacci%C3%B3.pdf 
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Presentació escrita 
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La presentació oral 
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Estructurar l’exposició 
o introducció  
o nucli  
o conclusions 

 Identificar i organitzar els punts clau 
 Escollir exemples per fer la presentació 

amena 
 Si cal, prepara un PowerPoint 
 Memoritza l’estructura i el desenvolupament  
 Assaja en veu alta 
 Moltes gràcies 
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SUPORT 

Ressaltar els punts més 
importants. 

Estructura. 

No atapeir amb molta lletra. 

Vigilar que sigui uniforme. 

Revisar ortografia. 
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Establir contacte visual 

Tenir en compte llenguatge corporal 

No llegir. Esquema 

Parlar a poc a poc, amb naturalitat 

Mostrar-se relaxat, segur 

Mostrar-se convençut de l’interès del treball 

 



Errors comuns que cal evitar 

No delimitar bé el tema 

No marcar-se objectius concrets 

No utilitzar la metodologia adequada 

Pobresa en l’anàlisi i conclusions 

 

 Poca planificació  
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MOLTES GRÀCIES! 
ilcc@udg.edu 

 

mailto:natalia.carbonell@udg.edu

	�Orientació sobre el Treball de Recerca de BAT en Humanitats i �Ciències Socials ��
	Què és el TR?
	Per què és important fer un bon TR?
	Les etapes del TR
	Número de diapositiva 5
	Tria i limitació del tema
	Objectius i hipòtesis
	Planificació
	Metodologia�
	Número de diapositiva 10
	Quines són les fases d’una entrevista? �
	L’enquesta
	Anàlisi
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Pautes de redacció�
	Qualitat de l’expressió escrita
	Número de diapositiva 19
	Notes a peu de pàgina
	Aspectes tipogràfics i formals
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Presentació escrita
	La presentació oral
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Errors comuns que cal evitar
	MOLTES GRÀCIES!

