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1.  Aspectes generals 

 
El treball de recerca de Batxillerat es planteja com una eina per a què l'alumnat aprofundeixi en les 

habilitats d'investigació adquirides des de les diferents matèries al llarg dels seus estudis. El TR 

figura de forma expressa en el currículum de l'alumne/a i la seva equivalència horària és de dos 

crèdits; ha de ser un treball elaborat de forma individual i la seva nota correspon a un 10% de la 

nota final de Batxillerat. Cal aprovar-lo, de la mateixa manera que la resta de crèdits, per tal de 

superar l'etapa, ja que es planteja com un recurs que permet comprovar el grau d'assoliment dels 

objectius generals de l'etapa. 

 

Al final del treball l'alumne/a presenta una memòria escrita i defensa el treball oralment davant d'un 

tribunal compost per professors i professores, entre ells el tutor/a del treball. 

 

La finalitat d’aquest quadern de seguiment del Treball de Recerca és la de servir-te de guia i control 

de la teva feina des del principi del treball, l’elecció del tema, fins el final, l’exposició oral. 

 

Recorda que el seguiment del treball és part de la nota final i que, al llarg d’aquest seguiment, hi ha 

controls per avaluar la feina realitzada. L'entrega de la memòria escrita del Treball de Recerca 

serà abans de les vacances de Nadal.  

 
 
 

2. Objectius 

 
 Amb el Treball de recerca pretenem que l’alumnat: 

-  Realitzi un treball d'investigació sobre un tema del seu interès durant un temps i d'una manera 

constant i aprofundida. 

-  Redacti els resultats de la seva recerca i els defensi oralment. 

-  Posi en pràctica els coneixements adquirits a  les diferents matèries del batxillerat en relació als 

mètodes de recerca i d'obtenció i gestió d'informació. 

-  Interrelacioni coneixements adquirits a les diferents matèries. 

-  Obtingui unes conclusions personals i raonades a partir del seu procés d'investigació. 

-  S'exerciti en tècniques per aplicar els coneixements adquirits, que després li puguin servir en els 

seus futurs estudis o activitats professionals. 

-  Posi en pràctica actituds com: l'ordre i el rigor lògic del mètode i de l'exposició dels resultats, la 

capacitat d'iniciativa i l'autonomia en la feina i la capacitat de recórrer a diferents fonts 

d'informació i cercar les més adients per al treball que està realitzant. 
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3. Fases en l’elaboració del treball 
 

3.1 Elecció del tema 

 
Per triar el tema del treball, l’alumne/a ha de tenir en compte els aspectes següents: 

 

 Interessos i preferències. 

 Currículum que està realitzant (modalitat de batxillerat). 

 Nivell de preparació, aptituds i temps que es pensa dedicar al treball. 

 Perspectives professionals i d’estudi en acabar el batxillerat. 

 Mitjans i recursos que ofereix l’entorn per realitzar el treball. 

 

Cal que els temes siguin concrets, i que permetin fer un treball de recerca, ja sigui experimental 

(laboratori, treball de camp, enquestes, etc. ) o bibliogràfic. Un bon mètode per triar tema és anar-lo 

“enfocant” progressivament a partir d’un camp d’interès ampli. Per exemple: història, història del segle 

XX, Manresa, urbanisme, canvis urbanístics a Manresa en els últims 30 anys. Un altre exemple: 

ciències, biologia, ecologia, conseqüències dels incendis en els boscos de la comarca. 

 

Per ajudar-te en l’elecció del tema del teu TR has de respondre les següents preguntes: 

 

a)  Quins interessos i preferències personals t’han fet triar el tema del Treball de Recerca? 

 

b)  Quina relació té el currículum que estàs realitzant amb el teu Treball de Recerca? 

 

c)  Quines perspectives professionals o d’estudi tens en acabar el batxillerat i quina relació tenen 

amb el teu Treball de Recerca? 

 

d)  Quins mitjans i recursos preveus que necessitaràs? 
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3.2 Pla inicial de treball 
 

En les primeres sessions amb el tutor/a del curs es definirà el tema de la recerca i es fixarà un pla de 

treball que inclogui: esquema i objectius bàsics del treball, metodologia i calendari aproximat. També 

hauràs de preveure quina informació necessites i com l’obtindràs: lectures, visites, disseny i realització 

d’experiments i/o enquestes, etc. En el desenvolupament del treball caldrà reorientar aquest pla inicial. 

 

La teva elecció del tema ha d’estar confirmada pel teu tutor o tutora. 

 

Títol provisional del treball: 

 

 

 

Hipòtesis de treball: 

 

 

 

 

 

 

 

Breu resum del projecte de Treball de Recerca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a : 

 

Manresa, ________ d___________________ de 20____ 
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3.3 Organització del material 
 

Un cop obtinguda la informació, cal utilitzar-la i elaborar-la per realitzar el treball. Les dades són 

“matèries primeres” que hem de transformar en un “producte manufacturat”, i per fer-ho hem de tenir 

clar què és exactament el que ens interessa investigar. És la fase més difícil del treball, i l’orientació del 

tutor/a serà clau. 

 

Cal ordenar la informació, mitjançant l’elaboració de fitxes, esquemes que connectin diferents fonts 

d’informació, etc. Cal comparar i connectar diverses informacions sobre el mateix tema, distribuir la 

informació entre els apartats del treball, descartar dades poc interessants i donar una coherència global 

al treball. 

 

Segurament, un cop ordenat el material, caldrà replantejar el guió del treball, tot afegint, ampliant o 

eliminant apartats. Val la pena donar protagonisme a les dades interessants i/o originals (p.ex. situar 

com a centre del treball la interpretació d’uns experiments o unes enquestes que ens han donat bon 

resultat). 

 

 

3.4 Redacció (esborrany) 

 

El camí previst, una vegada disposem dels materials ordenats (fitxes, esquemes, anotacions diverses...) 

i el guió “provisionalment” definitiu, hauria d’estar en iniciar els esborranys. I diem “els” perquè aquesta 

etapa, com d’altres, s’haurà d’adaptar a diversos factors. Per exemple, no ha de fer-se de manera lineal 

(redacció del primer capítol,  després del segon i així successivament), sinó de manera fragmentària i 

seguint els nostres interessos. En aquest sentit és habitual començar per la part considerada més 

important del cos del treball. S’ha de pensar en la redacció com en un edifici que anirà creixent per 

parts, segons un equilibri que haurem de buscar d’acord amb uns criteris establerts prèviament. Totes 

les parts estan relacionades entre elles, però n’hi ha de més bàsiques que donen suport a les altres i 

convé que aquestes siguin les primeres en “aixecar-se”. 

 

Un altre aspecte important: les primeres redaccions tenen com a finalitat primordial la incorporació dels 

materials a l’estructura prevista. Integrar-los i desenvolupar-los amb fluïdesa i d’una forma coherent. És 

a dir, la nostra atenció ha d’estar fonamentalment dirigida cap els aspectes anomenats de fons. La 

correcció d’estil i, si fos necessari, l’ortogràfica sempre són les tasques amb les quals finalitza un treball 

d’aquest tipus. Això no ha d’interpretar-se, és clar, com una recomanació de despreocupació absoluta 

pel que fa a la forma en els esborranys –un excés en aquest sentit té com a conseqüència molta més 

feina quan arriba el moment -, sinó com un establiment de prioritats. 

 

 

3.5 Redacció definitiva 

 

Una vegada completats tots els apartats del nostre guió, possiblement després d’estripar un cert nombre 

de fulls, de reordenacions i de reorganitzacions, de supressions i d’afegits, arriba un punt en què 

tindrem l’esborrany definitiu. Una lectura completa d’aquest esborrany, per part tant de l’alumne/a com 
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del seu tutor/a de treball, donarà la perspectiva suficient per decidir si s’ha arribat al punt desitjat. En cas 

afirmatiu, s’inicia la correcció d’estil i l’ortogràfica, etapa que en la pràctica posa fi a la redacció final. 

 

En aquest sentit, s’ha de tenir molt en compte que, encara que no es tracti d’una creació de caràcter 

literari, sí que és exigible assolir uns nivells adequats de correcció pel que fa a l’expressió: a l’expressió 

escrita, en primer lloc, i a l’oral, si es presenten els resultats a una junta avaluadora. És, cal no oblidar-

ho, un dels objectius del treball de recerca. 

 

 

3.6 Notes a peu de pàgina 

 

Les notes a peu de pàgina són un recurs de gran utilitat en l’elaboració d’una redacció de certa 

complexitat. En complementen el contingut de la redacció i ofereixen referències o acotacions sempre 

útils i, a vegades, imprescindibles. La seva representació consisteix en un petit número o senyal 

(habitualment un asterisc o un guió) en el lloc on es vol inserir el missatge i la ubicació d’aquest, 

precedit del mateix número o senyal al peu de la pàgina.  

 

Tenint en compte la seva finalitat, en podem establir dos tipus principals: 

 

a) De contingut: complementen, aprofundeixen o aporten dades marginals, però considerades útils, 

que puguin reforçar el discurs principal. Moltes vegades són cites, textuals o no, d’autors 

reconeguts, estudiosos o especialistes del tema tractat; d’altres, són  reflexions que nosaltres 

mateixos hem fet al llarg de la preparació del treball. 

 

b) De referència bibliogràfica: Remeten a les dades de la font: autor, títol, editorial, any de 

publicació i número de la pàgina o les pàgines. 

 

Quan un text es repeteix més d’una vegada no cal tornar-ne a donar totes les dades. Així, si dues notes 

a peu de pàgina no consecutives fan referència a la mateixa obra, en la segona s’utilitza com a entrada: 

Obra citada (o Op. cit) i si estan seguides: Idem 

 

 

3.7 Preparació de l’exposició oral 
 

L’exposició oral es fa davant del tribunal avaluador i ha de durar uns 10 minuts. En aquest temps, cal 

explicar el tema (quin, per què, aspectes principals), la metodologia emprada (quina, per què, principals 

encerts i dificultats), i les conclusions. Per fer aquesta exposició, hem d’usar un suport informàtic (power 

point, prezi...) 

 

Qualsevol tipus d’exposició oral ha de tenir en compte algunes normes d’estil per tal que el receptor 

capti amb facilitat les opinions que l’emissor transmet.  Per això, aquestes opinions han de ser 

coherents, concises i clares. 
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La coherència de l’exposició és fonamental per garantir l’ordre lògic i la connexió entre les idees, i 

permet al receptor seguir el fil del discurs. 

 

La concisió consisteix a utilitzar les paraules justes i precises per transmetre la informació. 

 

La claredat és imprescindible perquè el missatge sigui captat sense cap dificultat. 

 

Per aconseguir el nostre objectiu, és necessària l’elaboració d’un guió que ens permeti: 

 

- Fixar el contingut de l’exposició i evitar divagacions 

- Jerarquitzar les idees identificant-ne les més importants 

- Ajustar l’exposició al temps 

 

Les característiques d’aquest són: 

 

- Ha de ser un resum sintètic.  No es tracta de reproduir per escrit tota l’exposició, sinó que ha 

de suposar un suport per al seu desenvolupament. 

- Amb un cop d’ull ha de permetre donar una visió global del conjunt de l’exposició. 

- En la seva preparació s’ha de reservar espai suficient de manera que permeti incloure noves 

idees en qualsevol moment. 

- S’han de destacar les idees més importants o qualsevol detall que convé buscar ràpidament. 

- Al guió cal anotar apunts al·lusius al material i recursos tècnics que s’utilitzaran per 

desenvolupar l’exposició, tals com: diapositives, mapes, gràfics, transparències, etc. 

 

L’estructura del guió ha d'incloure: 

 

- Una presentació del tema i dels ponents. 

- Una introducció al tema exposat, explicar els motius que han portat a realitzar aquest treball i 

els objectius que es volen assolir. 

- Explicació de la metodologia empreada. 

- Conclusions. 

 

 

4. Estructuració del treball 

 

L’estructuració del treball de recerca s’adaptarà a les necessitats que, de mica en mica, es dibuixaran al 

llarg de la nostra elaboració. Així i tot, hi ha una sèrie d’apartats essencials, molt bàsics, que configuren 

el que es pot anomenar l’esquelet formal de l’escrit. 

 

Aquests apartats són: 

 

1. Portada: Lògicament, hi ha de constar el Títol (ha de ser significatiu, adaptat a les 

intencionalitats i als objectius que ens hem proposat; és a dir, es tracta d’informar de la forma 
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més precisa possible, no d’impressionar ningú); el Nom de l’autor/a (evidentment l’alumne/a) i 

el del tutor/a. A més, ha d’haver-hi l’any escolar. 

 

2. Pròleg. Moltes vegades el pròleg està escrit per una altra persona diferent a l’autor del llibre i té 

un caràcter de presentació o de suport. En un text d’aquestes característiques, pot tenir un 

valor relatiu. 

 

3. Índex general. Tot i que pot anar al final de l’obra, és molt més pràctic que es trobi al principi 

de la mateixa. Cal recordar que l’índex ha d’estar paginat, perquè sense paginació no té massa 

sentit. 

 

4. Introducció. Té unes finalitats molt concretes: raonar respecte a la gènesi i l’objecte de la 

investigació i els límits (siguin cronològics, materials o temàtics) que ens hem imposat o que 

aconsellen les circumstàncies: valorar l’estat actual de la qüestió tractada; justificar el mètode 

de treball utilitzat i l’estructura general de l’obra; consignar les fonts de consulta utilitzades; fer 

referència, de forma breu i objectiva, a les dificultats més significatives previstes i com s’han 

afrontat, etc. 

 

5. Cos. El cos del treball té un caràcter específic, molt lligat a les característiques concretes que 

vulguem donar a la investigació i, per tant, és difícil de generalitzar. Així i tot, es poden plantejar 

algunes recomanacions. Per exemple: 

 

- Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d’equilibri quant a la seva extensió. En 

conjunt, qualsevol desequilibri en una feina com aquesta és negatiu. 

- Tots els apartats han de numerar-se segons els models d’esquema (1, 1.1). 

- Si es vol posar títol a cadascun dels capítols s’ha de procurar que sigui prou significatiu com 

el general del treball. 

- Els apartats han d’estar situats segons una lògica temàtica, mantenint una línia de discurs 

coherent i evitant els buits. 

- També s’ha d’evitar la repetició de continguts. Si això es fa de manera voluntària, l’única raó 

és insistir, aclarir o reforçar algun punt i se n’ha de consignar la intencionalitat. 

- Totes les afirmacions han d’estar basades en raonaments o materials concrets. La base d’un 

treball de recerca és el rigor. 

- Ha d’evitar-se el dogmatisme i qualsevol inclinació a la pedanteria intel.lectual. No convenç 

ningú i no fa cap bé a la feina pròpia. 

- Les referències a d’altres autors, si es volen utilitzar literalment, han de ser breus per evitar 

la impressió de  voler “omplir” paper. 

 

6. Conclusions. Evitar convertir les conclusions de la recerca en un seguit “d’apartats pontificals” 

o veritats absolutes. Tampoc no ha de ser un exercici d’humilitat. Tornem al concepte de 

naturalitat, d’equilibri. Es tracta de presentar els resultats assolits a partir d’unes intencions 

inicials. S’han de defensar, per mitjà dels raonaments exposats al llarg del cos del treball un 
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seguit de punts, de deduccions; però també s’han d’apuntar els problemes amb què ens hem 

trobat i els dubtes que resten pendents. Té un caràcter de síntesi que cal que estigui molt 

estructurat. 

 

7. Bibliografia. Les normes per citar i gestionar la bibliografia són1 les que teniu a continuació. 

 

8. Apèndix. Si escau, es poden adjuntar aquells materials utilitzats directament o complementaris 

que es considerin més interessants. Aquests materials han de ser inèdits o poc coneguts, ja que 

en el cas contrari és suficient amb una referència. 

 

 

 

5. Referències bibliogràfiques 

 
 5.1 Documents impresos 

 

 5.1.1 Llibre complet 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsables: 

traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del llibre 

(opcional). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN. 

  

Exemples: 

 

SCHÄFER, Fritz Peter (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. 

Topics in applied physics; 1. ISBN 3-540-51558-5. 

  

LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y 

Legislación. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999. ISBN 84-7903-452-1. 

  

Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. Barcelona: 

Termcat, Centre de Terminologia, 2000. ISBN 84-393-5228-X. 

  

5.1.2 Llibres: capítols 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. En cognoms, 

nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: 

editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). 

                                                           
1  Aquestes normes estant extretes del CRAI (centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) de la 

Universitat de Barcelona. Esquemes i exemples redactats segons les normes de referència: ISO 690:1987 (UNE 50-104-94) i 

ACCR2 
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Exemples:  

 

SNAVELY, B. B. Continuous-Wave Dye lasers I. En SCHÄFER, F. P. (ed). Dye lasers. Berlin: 

Springer, 1990, p. 91-120. 

  

BROWNLEE, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. En BUTCHER, S. S., et al. 

Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20. 

  

WIENDIECK, Gerd. Industrial Psychology. En WOLFGANG G. BRINGMANN, et al. (eds.) A 

Pictorial History of Psychology. Chicago [Ill] [etc.]: Quintessence, 1997, p. 510-513. 

  

5.1.3 Revistes completes 

  

Esquema 

Títol (en cursiva). Responsabilitat de la revista. Edició. Identificació del fascicle (data i/o 

número). Lloc de publicació: editorial, any. Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN. 

  

Exemples: 

 

IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol. 47. New York: Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, 1968. ISSN 0018-9340. 

  

Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa. Escola de l'Esplai. 2002, núm. 20. 

Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995. ISSN 1135-805X. 

  

5.1.4 Revistes: Articles 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors 

de l'article (opcional). Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines. 

  

Exemples: 

 

LLOSA, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on 

computers. 1998, vol. 47, núm. 6, p. 625-638. 

  

5.1.5 Congressos: complets 

  

Esquema 

Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsabilitats 

(opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Número ISBN. 
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Exemples: 

 

Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981. 

Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. 

d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6. 

  

5.1.6 Congressos: ponència, contribució, comunicacions, etc. 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Autoria del 

congrés. Títol del congrés (en cursiva). Lloc de publicació: editorial, any. Pàgines. 

  

Exemples: 

 

BERMAN, E.; MITCHELL, K. W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way 

to go. Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. 

Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. 

Sevilla, 1986. P. 442-451. 

  

5.1.7 Legislació 

  

Esquema 

País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines. 

  

Exemples: 

 

Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del 

Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 

 

Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968. 

 

 

5.2 Documents electrònics 

 

5.2.1 Pàgines web, llibres electrònics, textos electrònics, bases de dades i programes 

informàtics. Complets 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. 

Responsable(s) secundari(s) (opcional). Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, 

data d'actualització/revisió [data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional 
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per als altres). (Col·lecció) (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris per als 

documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat (opcional). 

  

Exemples: 

 

Bibliografía Nacional Española [CD-ROM]. Madrid: Biblioteca Nacional: Chadwyck-Healey 

España, 2002 [consulta: 3 de juny de 2002]. Modalitat d'accés: Sistema METAFRAME. ISSN 

1136-9698. 

  

U. S. ISBN Agency. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN : a Position Paper 

[en línia]. New Providence, N. J.: RR Bowker, 26 de maig de 2000 [consulta: 7 de maig de 

2014]. Disponible a: <http://commerce.bowker.com/standards/home/isbn/digitalworld.asp>. 

  

5.2.2 Pàgines web, llibres electrònics, textos electrònics, bases de dades i programes 

informàtics. Parts 

  

No tenen una identitat separada del document que les conté, per exemple, capítols, seccions, 

fragments, entrades en directoris i bases de dades bibliogràfiques, etc. 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable del document base. Títol del document base 

(en cursiva) [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s) del document base (opcional). 

Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió [data de 

consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Capítol o designació 

equivalent de la part. Títol de la part. Numeració dins el document base (opcional). Localització 

dins el document base (opcional). Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris per als 

documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat (opcional).  

  

Exemples: 

 

Meteorological Service of Canada. The science of climate change: questions and answers [en 

línia]. Australian Academic of Science, 2000, updated ed. [consulta: 7 de maig de 2014]. Part 3, 

How has the climate changed during the recent past. Requereix Adobe Acrobat Reader. 

Disponible a: <http://www.science.org.au/publications/science-climate-change-questions-and-

answers>. 

  

Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línia]. Hypertexted Literary Works 

[consulta: 7 de maig de 2014]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Disponible a: 

<http://www.cs.cmu.edu/~rgs/alice-VII.html>. 
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5.2.3 Revistes electròniques. Completes 

  

Esquema 

Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació [data de 

consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als altres). Sèrie (opcional). 

Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris per als documents en línia; opcional per als 

altres). Número normalitzat. 

  

 Exemple: 

 

Journal of economic theory [en línia]. Exeter: Elsevier, [1996] [consulta: 8 de maig de 2014]. 

Disponible a: <http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-theory/>. ISSN 0022-0531. 

  

5.2.4 Articles i altres contribucions 

  

Esquema 

Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. Títol 

de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Número del fascicle. Data 

d'actualització/revisió [data de consulta] (obligatòria per als documents en línia; opcional per als 

altres). Localització dins el document base. Notes (opcional). Disponibilitat i accés (obligatoris 

per als documents en línia; opcional per als altres). Número normalitzat. 

  

Exemple. 

 

Gómez, Gabriel. Brevísima introducción a la poesía brasileña. Argos revista de literatura [en 

línia]. Noviembre-enero de 2002, núm. 20 [consulta: 8 de maig de 2014]. Disponible a: 

<http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/20nov-ene02/20egomez.html>. ISSN 1562-4072. 

 

 

5.3 Altres tipus de documents  

 

5.3.1 Documents sonors: discos, CD, etc. 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de 

material]: subtítol (opcional i en cursiva). Altres responsables (opcional). Edició. Lloc de 

publicació: editorial, any. Extensió del document i durada (opcional). Col·lecció (opcional). 

Número de control (opcional). Notes (opcional). 

  

Exemples : 

 

Vives, Carlos. La casa está vacía [enregistrament sonor]. Bogotà: Trident BV, 1997. 1 casset. 
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78 rpm [enregistrament sonor]: selecció dels fons de Ràdio Barcelona cedits a la Generalitat de 

Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Fonoteca, DL 1994. 1 disc (CD). (Arxius sonors 

de la Biblioteca de Catalunya; 1). 

  

Mozart, Wolfgang Amadeus. Piano conciertos [enregistrament sonor]: no. 15 K456 & no. 16 

K344. Igor Gorwinsky, piano; Berliner Philharmoniker; Herbert von Karajan, director. London: 

Decca, 1986. 1 disc (CD), 52 min. (Grandes intérpretes; 23). DC 428 291-2. 

 

  5.3.2 Materials cartogràfics: mapes, atles, etc. 

 

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de 

material]: subtítol (opcional i en cursiva). Altres responsables (opcional). Escala del document. 

Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del document i mides (opcional). Col·lecció 

(opcional). Número de control (opcional). Notes (opcional). 

  

Exemples:  

 

S. Joan de l'Erm [document cartogràfic]: La Seo, Tossal de l'Orri, Pics d'Urdossa i de Salòria : 

mapa topográfico excursionista. Escala 1:40.000. Barcelona: Alpina, DL 1982. 1 mapa; 64 × 70 

cm.  

  

Institut Cartogràfic de Catalunya. Ortofotomapa de Catalunya [document cartogràfic]. Escala 

1:25 000. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992. 1 ortofotomapa en fulls: b/n. ISBN: 84-7101-

046.  

  

Sada 21-IV (1 a 8) [document cartogràfic]. Escala 1:30.000. Madrid: Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional; 1998. 1 mapa. 

(Cartografía Básica; 56). 

 

5.3.3 Documents gràfics: litografies, làmines, pòsters, gravats, cartells, fotografies, etc. 

  

Esquema 

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de 

material]: subtítol (opcional i en cursiva). Altres responsables (opcional) . Edició. Lloc de 

publicació: editorial, any. Extensió del document i mides (opcional). Col·lecció (opcional). 

Número de control (opcional). Notes (opcional). 

  

Exemples: 

 

Padial, Carlos; Fonverón, Ismael. ¡Esto es el fascismo!: miseria, destrucción, persecución y 

muerte [document gràfic]. Valencia: Litografía socializada S. Durán. 1 cartell: col.; 100 × 70 cm. 
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Bibbia di Matteo di Planisio [document gràfic]: Col. Vat. Lat. 3550, folio 5. Città del Vaticano: 

Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994. 1 làmina; 39 × 26 cm. (Biblioteca di miniature in facsimile. 

Miniature gotiche). Làmina impresa per les dues cares. Facsímil. 

  

Madrazo y Kuntz, Federico de. D. Isidro González Velázquez [document gràfic]. Madrid: 

Litográfica de Madrid, 1836. 1 gravat: litografia; 20 × 15 cm. Sense firmar. 

  

Zahl, Paul. [Foto de Jordi Sabater Pi, Arthur J. Riopelle i el guia nadiu Antonio Ondó a les 

muntanyes de Okorobikó]. [Document gràfic]. [Washington]: National Geographic Society, 1966. 

1 fotografia: col.; 36 × 23 cm.   

 

 

5.3.4 Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques 

  

Esquema 

  

Cognoms, Nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de 

material]: subtítol (opcional i en cursiva). Altres responsables (opcional). Edició. Lloc de 

publicació: editorial, any. Extensió del document i durada (opcional). Col·lecció (opcional). 

Número de control (opcional). Notes (opcional). 

  

Exemples: 

 

Casablanca [enregistrament de vídeo]. Dirigida per Michael Curtiz. Barcelona: MGM/UA Home 

Video, 1992. 1 videocasset [VHS]: 102 min.: b/n. Versió doblada al castellà. Producció de la 

pel·lícula original: Warner Bros, 1942. ISBN: 84-7635-75-2. 

  

Malabarismes amb la física [enregistrament vídeo]. A production for The Open University [by] 

BBC TV. Barcelona: Ancora Audiovisual, [198-?]. 1 videocasset [Beta]: 24 min. (Descobrint la 

física; 271). Doblat al català de la versió original anglesa. 

  

¿Qué he hecho yo para merecer esto? [enregistrament vídeo]. Dirigida per Pedro Almodóvar. 

Barcelona: Filmax Group, 2002. 1 DVD: 99 min. (Cine de autor). ISBN: 84-4343-54-7. 
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6. Qüestions formals 

 

Formalment, el treball pot tenir dos apartats: la monografia i el material complementari. Tots dos hauran 

de complir amb certs aspectes formals. 

 

6.1) Monografia 

 

 Fulls DIN A4, numerats. 

 Mecanografiats per una cara. 

 Nombre de fulls: 50 com a màxim. 

 L’exemplar ha de presentar-se amb tapes dures, enquadernat (amb grapes, goma, anelles, 

enquadernadors de diversos tipus...) i sense cap correcció (ni ratlles, ni “Tipp-Ex”...). 

 A la portada hi haurà el títol del treball de recerca; el nom i els cognoms de l’autor/a; nom i 

cognoms del tutor/a i l’any escolar. 

 Espai entre línies 1’5 

 Tipus de lletra (font) : Arial o Tahoma 

 Mida de la lletra: 12 

 Els marges seran:   

 Superior 3’5 cm 

 Esquerra 3’5cm 

 Inferior 3 cm 

 Dret 2’5 cm. 

 A la capçalera de cada full el títol del treball. 

 La numeració anirà a peu de pàgina (alineada a la dreta). 

 S’ha de lliurar l’original; el treball en suport informàtic i en pdf; una síntesi del treball en un full 

a part, i un resum de 10 línies. Tot dins un sobre gran on s'especifiqui l’autor/a  i el títol. 

 També cal lliurar la presentació de l’exposició oral en suport informàtic. 

 

6.2) Material complementari (annex) 

 

Ha d’estar disposat  d’acord amb el guió del treball i la seva utilització. 

S’acompanyarà amb una llista ordenada i orientadora de cadascuna de les parts. 

La raó d’aquest material ha de ser la seva utilitat de cara a l’exemplificació de diverses parts  del 

treball. 

Depenent del tipus de material, el seu volum, etc., s’utilitzaran carpetes (ordinàries o especials), 

arxivadors, caixes (regulars i disposades d’acord amb la seva funció)... 
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7. Avaluació del treball de recerca 

 

El treball es valorarà en base als següents criteris i aplicant els percentatges que s'especifiquen: 

 

a) Planificació i disseny del treball (30%): 

 

- Originalitat i interès del tema 

- Creativitat i iniciativa 

- Grau d’autonomia adquirit en el desenvolupament del treball 

- Estructura del dossier (introducció, bibliografia, conclusions,...) 

- Estructura lògica del contingut 

- L’esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques  

- La capacitat d’organitzar la feina 

 

b) Recerca i tractament de la informació (40%): 

 

- Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat 

- Capacitat de síntesi 

- Coherència de les conclusions 

- Idoneïtat de les fonts d’informació 

- Treball de camp,  de laboratori i/o bibliogràfic 

 

c) Presentació (oral i escrita) (30%): 

 

- Presentació ordenada, neta i clara de l’informe 

- La correcció, la claredat i el vocabulari adequat a l’expressió oral 

- Capacitat de síntesi en la presentació del tema 

- Ordre en l’exposició 

- Adequació de les respostes a preguntes que es puguin plantejar 

- Domini del tema 

- Agilitat: To de veu, gesticulació, no llegir el guió 

- Temporització adequada 
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8. Calendari de seguiment 

 

A continuació trobareu les dates en què us haureu de trobar amb el/la vostre/a tutor/a de Treball de 

Recerca i la feina que caldrà que li entregueu. El/la tutor/a us posarà una nota i us indicarà allò que cal 

modificar. Aquestes dates són de compliment obligatori i cal que entregueu aquest llibret per tal de 

facilitar el seguiment del vostre treball. 

 

 8.1) Setmana del 29 de març a l'1 d’abril 

 

Cal lliurar les hipòtesis, l’índex i la introducció del treball. 

 

Excel·lent Acceptable Insuficient 

Hipòtesis ben plantejades 

Índex correctament numerat 

Introducció ben redactada i 

complerta. 

 

10 punts 

Entrega totes les tasques, però 

cal modificar-ne alguna. 

 

 

 

5 punts 

Entrega alguna o cap de les 

tasques assenyalades. 

 

 

 

0 punts 

Observacions del tutor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2) Setmana del 13 al 17 de juny 

 

Cal lliurar algun capítol de recerca bibliogràfica (part teòrica) i la planificació del treball de camp. 

 

Excel·lent Acceptable Insuficient 

Entrega més d’un capítol de 

recerca bibliogràfica i la 

planificació del treball de camp 

 

10 punts 

Entrega un capítol de recerca 

bibliogràfica i la planificació. 

 

 

5 punts 

Entrega una o cap de les 

tasques assenyalades. 

 

 

0 punts 

Observacions del tutor/a: 
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 8.3) Setmana del 5 al 9 de setembre 
 

 

Cal lliurar la recerca bibliogràfica (part teòrica) ja finalitzada, la bibliografia i els resultats del treball de 

camp. 

 

Excel·lent Acceptable Insuficient 

Entrega totes les tasques 

assenyalades 

 

10 punts 

Entrega una part de les tasques. 

 

 

5 punts 

No entrega cap de les tasques 

assenyalades. 

 

0 punts 

Observacions del tutor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.4) Setmana del 21 al 25 de novembre 

 

Cal lliurar tot el treball per tal que el/la tutor/a pugui fer la correcció definitiva. 

 

Excel·lent Acceptable Insuficient 

Entrega tot el treball amb una 

bibliografia ordenada 

correctament. 

 

10 punts 

Entrega un treball incomplert. 

 

 

 

5 punts 

No entrega res o una part 

mínima del treball. 

 

 

0 punts 

Observacions del tutor/a: 
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 8.5) 22 
 de desembre de 2016  
 

 

Lliurament definitiu del treball. S’ha de lliurar: 

 l’original (degudament enquadernat); 

 una còpia del treball en suport informàtic i en pdf; 

 una síntesi del treball en un full a part,  

 i un resum de 10 línies.  

Tot dins un sobre gran on s'especifiqui l’autor/a  i el títol. 
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9. Preparació de l’exposició oral 

 

L’exposició oral del Treball de Recerca tindrà lloc el divendres 27 de gener de 2017. Us proposem una 

reunió per preparar l’exposició oral. 

 

Reunió alumne/a amb el/la tutor/a del treball per a preparar l’exposició oral del Treball de Recerca. 

 

Data:______________ 

 

Esquema de l’exposició oral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consells i propostes: 
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9.1) Exemple de rúbrica per avaluar el Power Point (o el Prezi) d’una exposició oral  
 
Un cop acabat d’elaborar el vostre Power Point (o Prezi) per a la presentació oral, heu de revisar els 
criteris i anotar el número que cregueu que heu obtingut a la taula que trobareu a peu de pàgina. El 
professor o professora avaluarà la vostra tasca amb aquests mateixos criteris. 
 
 
Criteris d’avaluació: Llegiu amb atenció els criteris següents i avalueu la vostra planificació del text 
segons l’escala que us proporcionem. Mireu de ser el màxim d’objectius. 
 
 

Criteris per 
avaluar un 

Power Point 
(o prezi) 

Excel·lent Acceptable Insuficient 

Caràtula 
Apareix el títol de la 
presentació, els autors, el 
grup de matrícula, el 
número de grup de treball 
i el logo de l’Escola. 0,5 
punts 

Només apareix el títol de la 
presentació. 0,25 punts 

No hi ha caràtula de 
presentació. 0 punts 

Text, estil 

 

El Power Point és visual, 
les diapositives presenten 
més imatge que text. A les 
diapositives que presenten 
text predominen frases 
amb una longitud no 
superior a 2 línies. 2 punts 

Les diapositives presenten 
més text que imatges. Al 
text s’hi troben tant frases 
curtes com llargues. 
L’estructura d’aquestes 
darreres presenta certa 
dificultat de comprensió. Els 
signes de puntuació de 
vegades  no s’utilitzen 
correctament.  1 punt 

Les diapositives es 
presenten farcides de text. 
Predominen les frases 
llargues. És difícil 
comprendre el seu significat 
amb una sola lectura. Els 
signes de puntuació no 
s’utilitzen correctament. 0-
0,75 punts 

Índex 

 

 

 

 

 

 

Els apartats principals 
estan ordenats 
numèricament, de forma 
coherent. Per subdividir 
un apartat en subapartats 
n’ha de tenir com a mínim 
dos. L’índex  presenta 
equilibri, tots els apartats 
tenen més o menys el 
mateix número de 
subapartats. L’estil ha de 
ser directe i planer. Ha de 
donar una idea clara sobre 
el seu contingut.  1 punt 

Els apartats principals es 
presenten ordenats 
numèricament i de forma 
coherent. Algun apartat 
principal està subdividit en 
un sol subapartat, mentre 
que d’altres apartats 
presenten fins a 3 apartats. 
Alguns enunciats no donen 
una idea clara sobre el seu 
contingut. 0,50 punts 

Els apartats no presenten un 
ordre numèric. Falta 
coherència en la successió 
d’apartats o subapartats. 
Alguns apartats presenten 
un sol apartat i d’altres en 
tenen més de 4. 
Els enunciats no donen una 
idea clara sobre el seu 
contingut per què el seu 
estil no és directe o per què 
no s’utilitzen les paraules 
idònies. 0-0,25 
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Vocabulari 
Utilitza un vocabulari 
planer, senzill i precís, amb 
tecnicismes adequats a 
l’audiència. 1,5 punts 

De vegades utilitza paraules 
complexes o de significat 
abstracte per a l’audiència. 
1 punt 

Tot el text està farcit de 
paraules vagues o 
complexes per a l’audiència. 
0- 0,75 punts 

Ortografia 
El text no presenta cap 
falta d’ortografia. 1 punt 

Hi pot haver alguna falta 
d’ortografia lleu. 1 punt 

El text presenta faltes 
d’ortografia importants. 0 
punts 

 

Imatges: 
gràfics, 
taules i 
figures 

El seu ús està justificat: 
resumeixen, puntualitzen, 
comparen el contingut de 
l’apartat. Apareix el títol al 
peu dels gràfics, taules i/o 
figures. Apareix el número 
i la llegenda. En el cas de 
no ser pròpies, se n’indica 
la font  després de la 
llegenda títol, amb lletra 
de cos inferior. 2 punts 

L’ús de les imatges està 
justificat. Les imatges estan 
titulades però no se n’indica 
el número ni la llegenda. 
Algunes no fan referència a 
la font. 1 punt 

Algunes imatges no estan 
justificades, semblen 
posades per farcir sense 
aportar informació. No 
s’indica el títol, ni el 
número, ni la llegenda. No 
es fa referència a la font, si 
pertoca. 0-0,75 punts 

Conclusions 
La presentació acaba amb 
una diapositiva de 
conclusió, en la qual es 
resumeix de forma breu (2 
o 3 punts) el contingut. 
1 punt 

La presentació acaba amb 
una diapositiva de conclusió 
però algunes de les idees no 
representen l’essència d’allò 
que s’ha exposat. 0,5 punts 

No hi ha diapositiva de 
conclusions o, si n’hi ha, cap 
de les idees resumeix allò 
que s’ha exposat. Afegeix 
idees noves que podia haver 
exposat al llarg del 
desenvolupament.  0 

Disseny 
El text de la diapositiva es 
pot llegir fàcilment des de 
qualsevol punt de l’aula. 
Això vol dir que el cos i el 
color de la lletra, i el fons 
de la diapositiva són 
adequats. 1 punt 

En algunes diapositives 
costa llegir el text. El cos i el 
color de la lletra i/o el fons 
d’algunes diapositives no 
permeten llegir el text amb 
claredat. 0,5 punts 

Gran part de l’exposició no 
es pot veure amb claredat. 
El fons de les diapositives i 
el color i cos de la lletra no 
ho fan possible. En algunes 
diapositives molt farcides de 
text, el cos de la lletra és 
massa petit.  
0 punts 
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Manresa, .............. d.....................................de 20.....                                        
 

 
A l’atenció de ............................................................................................... 
 
 
Senyor/s, 
 
El /s portador/s de la present, 

................................................................................................................................................................. 

és/són alumne/s de 2n de Batxillerat  de l’Escola Joviat de Manresa en el corrent curs acadèmic. En 

aquest nivell educatiu, és preceptiva la realització d'un TREBALL DE RECERCA, que en el seu cas 

consistirà en en l’estudi ............................................................................................................................................ 

 

 

Per això, ens plau  demanar-vos, a fi de poder recollir informació sobre el tema, la vostra col·laboració. 

 
Agraïm l’atenció que ens dispenseu i restem a la vostra disposició per una eventual col·laboració 

recíproca.  

 

Rebeu una cordial salutació. 

 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor/a del Treball de Recerca 

 

 

 


