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PPPAAARRRTTT   III   :::   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   LLLAAA   GGGUUUIIIAAA   

111...   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIUUUSSS   DDDEEE   LLLAAA   GGGUUUIIIAAA   
 

 Orientar a l’alumnat respecte la recerca d’informació. 
 Conèixer les regles pròpies de la realització de treballs. 
 Aprendre a realitzar fitxes de lectura i bibliogràfiques. 
 Saber els diferents passos que s’han de seguir en la redacció del treball. 

 Aprendre a escriure cites textuals, notes i cites bibliogràfiques. 
 

OBSERVACIONS 
 

 Cal que siguin conscients de la importància de seguir un ordre en la presa d’apunts i 
notes sobre el tema que estan treballant. 

 

 És fonamental que coneguin totes les regles referents a la presentació de treballs i 
que sàpiguen que la correcció formal tindrà una gran importància en la puntuació 
final del treball de recerca. 

 

 S’ha de dedicar temps i esforç a estructurar correctament el treball en apartats i 
subapartats lògics. 

 
 Cal evitar la còpia literal de textos, especialment els digitals, ja que això no aporta 

cap valor al treball.  
 

 Les informacions s’han de contrastar amb diferents fonts per a comprovar-les.  
 

 Cal tenir còpies de seguretat de tot allò que es relacioni amb el treball.  
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PPPAAARRRTTT   IIIIII   :::   EEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   

222...   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIUUUSSS   DDDEEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA      
 
Un treball de recerca consisteix en fer una investigació a l’entorn d’un tema; no es tracta de 
una simple recopilació d’informació.  Els objectius establerts per aquesta matèria en el 
currículum són el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un 
temps determinat i de manera constant i aprofundida. 

2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del 
batxillerat en relació amb la metodologia de recerca. 

3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i 
tractar les fonts d'informació i documentació adients. 

4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i 
consciència de la dimensió ètica dels processos. 

5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i 
presentació final dels resultats. 

6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i 
correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació 
dels treballs. 

 
Així durant la realització del treball de recerca has de ser capaç de demostrar competències i 
habilitats relacionades amb : 
 

 La concreció i l’anàlisi del tema de recerca. 
 La formulació de preguntes o hipòtesis inicials. 
 El plantejament de l'objectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca. 
 La planificació de  les accions que caldrà emprendre per assolir els objectius 

previstos. 

 L’aplicació de la metodologia i estratègia triada. 
 La capacitat de canviar d’ estratègia si els resultats o les conclusions són minses 

respecte d’allò que esperava. 

 La cerca i la selecció d’ informació adequada al tema triat. 
 L’organització de la informació trobada.  
 La recollida de resultats. 
 L’anàlisi dels resultats. 
 L’elaboració de conclusions. 
 La redacció d’una memòria escrita del treball realitzat. 
 La defensa oral del treball realitzat.  
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333...   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓ   DDD’’’UUUNNN   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA      

   
Cada matèria, disciplina o institució sol tenir unes regles pròpies de realització de treballs. 
Això no obstant, hi ha unes normes de caràcter general, útils per a la confecció dels diferents 
tipus de treball. En tot cas, caldrà adequar-lo a les consignes i a les orientacions del 
professor/a tutor/a, que: 
 

 Aporta informacions i aclariments sobre la tria del tema. 
 Ajuda a delimitar el tema i a oferir-ne bibliografia bàsica. 
 Pot posar-nos en contacte amb persones o institucions susceptibles d’informar-nos 

sobre la qüestió. 

 Aconsella sobre l’evolució del treball i sobre la manera de realitzar-lo. 
 

Malgrat les particularitats que puguin presentar els diferents tipus de treballs de recerca, 
podem identificar unes fases comunes:  

   

PPPlllaaannnttteeejjjaaammmeeennnttt   iiinnniiiccciiiaaalll   
 
Una vegada ha estat clarament definit i delimitat el tema del treball, cal establir-ne un pla 
indicatiu que en materialitzi i en visualitzi les principals parts o etapes.  
És molt important que planifiquis el treball de manera conjunta amb el teu tutor/a ja aquest 
t’ajudarà a establir el procediment a seguir.  
 
Aquest pla indicatiu (que és relativament breu i que serà completat, transformat i afinat 
posteriorment) permet d’organitzar: 

 Les hipòtesis o preguntes de partida. 
 Les accions a desenvolupar. 
 Una primera recollida de material documental. 

 

RRReeecccooopppiiilllaaaccciiióóó   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóó   

   
L’etapa següent consisteix a  portar a terme les accions que s’han previst i a analitzar amb 
cura el material documental de què es disposa. 
En aquest sentit ens pot ser útil: 

 Registrar les adreces d’Internet que es creuen útils. 
 Confegir fitxes de lectura i bibliogràfiques de cada llibre, article o document 

seleccionat 

 Portar un diari si es tracta d’un treball de camp o de laboratori. 
 Consultar persones competents en la matèria. 
 Gravar les entrevistes realitzades si s’utilitzen fonts orals. 
 Realitzar fotografies o petits vídeos de moments o aspectes rellevants.  
 Redactar parts dels treball.  
 Utilitzar taules i/o gràfics per registrar resultats extensos.  

 

RRReeevvviiisssiiióóó   dddeeelll   PPPlllaaa   iiinnniiiccciiiaaalll   
 
Al terme de les etapes anteriors, el pla indicatiu serà revisat i, en funció de les informacions, 
i dels resultats trobats, es desenvoluparà un pla definitiu de treball,  
Ens pot passar que calgui buscar nova informació, realitzar alguna acció que no havíem 
previst o un experiment ... 
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També en aquesta fase, cal començar a organitzar la memòria escrita la qual contindrà de la 
manera més explícita i completa possible els apartats o capítols del treball convenientment 
ordenats i articulats.  
 
Aquesta planificació permet de treballar amb més seguretat, evitar giragonses inútils, de no 
perdre de vista la unitat o el fil conductor que dóna coherència al treball.  
 

EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóó   dddeee   lllaaa   mmmeeemmmòòòrrriiiaaa   eeessscccrrriiitttaaa   
 
L’elaboració de la memòria és la part final del treball. Has de respectar les normes 
establertes pel centre que són les següents. 
 

 Has de redactar el treball en català  a excepció que sigui del departament de llengua  
castellana o del de llengües estrangeres. 

 S’ha de presentar en fulls DIN A4 blancs i  impresos per ordinador. 

 La lletra serà de 12 punts i de tipus Arial, Verdana, Comic Sans ...L’interlineat serà 
senzill o de 1,5 espais i els paràgrafs es justificaran. 

 El nombre de fulls del treball no és convenient que sigui inferior a 25, ni superior a 50 
fulls; si vols aportar material complementari pots presentar-lo en forma d’annexos.  

 Has d’estructurar la memòria seguint les orientacions que es donen més endavant 
 La memòria s’ha d’enquadernar. Hauràs de presentar un original i una còpia impresa  

i també en suport informàtic. Els annexos s’enquadernaran a part i només caldrà 
presentar-ne un exemplar. 

 Segons el tipus de treball es pot presentar un format digitalitzat però sempre 
acompanyat d’una breu memòria. 

 Hauràs de lliurar la memòria al cap d’estudis en la data prevista en el calendari.  

   

PPPrrreeepppaaarrraaaccciiióóó   dddeee   lllaaa   dddeeefffeeennnsssaaa   ooorrraaalll   
 
Finalment hauràs  de realitzar una exposició oral del teu treball davant d’un tribunal. Tindràs 
20 min per realitzar la defensa. És important preparar prèviament l’exposició i realitzar un o 
dos assajos previs.  
Pots seguir les següents indicacions: 

 En l’exposició no cal explicar exhaustivament tot el treball; només les parts més 
rellevants. 

 L’exposició s’ha d’estructurar en les tres parts bàsiques: presentació, 
desenvolupament i cloenda/conclusió  del tema a tractar. 

 Es convenient fer ús d’un mitjà de suport (power point,  mural, guió ...), però en cap 
cas l’exposició pot ser una simple lectura. 

 Cal usar un vocabulari culte i adequat al tema. 
 Has de vocalitzar de manera clara i entenedora,  controlant el ritme i el to de veu.   
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444...   AAAVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   

   
Els criteris d’avaluació del treball de recerca queden establerts en  el Decret 142/2008 - 
DOGC núm. 5183 que desenvolupa el currículum del batxillerat.  
 
L’alumne ha de:  

1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball 

2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball 
(tutor) 

3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius plantejats 
(tutor) 

4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els 
problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les 
estratègies (departament)  

5. Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a 
fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, 
crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades (tutor i departament) 

6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals 
amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi  

7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi 
treball (departament) 

8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el 
vocabulari tècnic específic (tribunal i departament) 

9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa (tribunal) 

10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats (tribunal 
i departament) 

 
Per a la seva avaluació es tindrà en compte quatre notes:  
 

 Nota de seguiment del treball 
 Nota de recerca 
 Nota de la memòria 
 Nota de l’exposició oral  

 

NNNoootttaaa   dddeee   ssseeeggguuuiiimmmeeennnttt   dddeeelll   tttrrreeebbbaaallllll   (((111000   pppuuunnntttsss)))   
 
L’avaluació formativa és la que realitza el tutor/a de TR durant el seguiment del treball. 
Aquest atorgarà una nota de 0 a 10 punts avaluant cadascun dels ítems següents:  
 

1. Iniciativa en el plantejament del treball  

2. Responsabilitat en trobades i terminis establerts amb el tutor de TR  

3. Implicació de l’alumne en el desenvolupament del treball   

4. Treball regular i constant durant tot el període de realització del TR  

5. Aplicació de la metodologia del treball i resolució dels problemes generats  
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6. Autonomia en el desenvolupament de les activitats plantejades en la recerca  
(entrevistes, visites, contactes, enquestes, pràctiques ...)  

7. Capacitat per cercar i seleccionar informació rellevant relacionada amb el tema  

8. Habilitat per estructurar la informació obtinguda i els resultats de la recerca  

9. Elaboració de la memòria seguint els criteris establerts, els terminis fixats i tenint en 
compte  la correcció gramatical  

10. Habilitat per a aplicar les TIC i/o les MAV en la recerca i en la presentació dels 
resultats  

 

NNNoootttaaa   dddeee   rrreeeccceeerrrcccaaa   (((111000   pppuuunnntttsss)))   
 
L’avaluació del plantejament del treball de la recerca realitzada i de les conclusions extretes 
dels resultats (continguts del treball)  la realitza el departament al qual està adscrit el 
treball. Aquest donarà una nota de 0 a 10 punts avaluant els ítems següents:  

1. Plantejament d’objectius, hipòtesis i finalitats del treball  

2. Metodologia adequada per a dur a terme la recerca i d’estratègies per resoldre 
problemes  

3. Tractament rigorós de les dades obtingudes i en la interpretació d’aquestes i ús de 
vocabulari específic  

4. Feina realitzada per l’alumne i continguts del treball tot valorant la dificultat intrínseca 
d’aquest  

5. Elaboració de conclusions coherents amb el plantejament del treball i les dades 
obtingudes  

 

NNNoootttaaa   dddeee   lllaaa   mmmeeemmmòòòrrriiiaaa   (((   555   pppuuunnntttsss)))   
 
La memòria escrita serà avaluada per un tribunal format per dos professors/es i el tutor/a 
del treball. La qualificació serà de 0 a 5 punts i es valoraran cadascun dels ítems 
següents:  

1. Adequació dels aspectes formals (marges, paginació, notes a peu de pàgina, índex, 
bibliografia, annexos ...)  

2. Correcció ortogràfica (c.8) 

3. Estructura de la memòria (títols, apartats, elements gràfics ...) (c.6) 

4. Correcció i claredat en la expressió escrita (c.8) 

5. Ús de les TIC i de les MAV en la redacció de la memòria (c.10) 
 
 

NNNoootttaaa   dddeee   lll’’’eeexxxpppooosssiiiccciiióóó   ooorrraaalll   (((   555   pppuuunnntttsss)))   
 
L’exposició oral constitueix el quart element de l'avaluació final del treball de recerca. Serà 
atorgada també pel tribunal. La qualificació serà de 0 a 5 punts i es valoraran cadascun 
dels ítems següents:  
 

1. Ús de les TIC i les MAV en l’exposició oral (power point, vídeo, web ...)  
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2. Correcció, claredat i ús de vocabulari adequat en l’exposició oral  

3. Capacitat per a explicar de manera clara el contingut del treball i la recerca realitzada 

4. Capacitat de seleccionar, sintetitzar i estructurar la informació rellevant per a la 
presentació del treball  

5. Fluïdesa en l’exposició, habilitat per captar l’atenció de l’oient i originalitat en la 
presentació  

 

NNNoootttaaa   fffiiinnnaaalll   

   
La nota final s’obtindrà de la mitjana aritmètica de la nota de seguiment del tutor del TR, la 
nota del continguts de la recerca que ha atorgat el departament i la nota global del tribunal 
(qualificació de la memòria + qualificació de l’exposició oral). Aquesta serà una nota 
numèrica entera d’1 a 10 obtinguda per arrodoniment de la nota que surti de la mitjana. 

   
La nota del TR té un valor del 10% sobre la nota final del batxillerat. És condició 
indispensable, tenir el TR aprovat per obtenir el títol de batxillerat.  
En el cas que un alumne tingui el TR suspès, la Junta d’avaluació de batxillerat no 
podrà aprovar aquesta matèria.  

   

AAAvvvaaallluuuaaaccciiiooonnnsss   
 
Es realitzarà una avaluació parcial i una avaluació final; l’avaluació parcial es farà en finalitzar 
el curs de 1r de batxillerat (juny) mentre la l’avaluació final es portarà a terme en la data 
establerta en el calendari del curs (finals del 1r trimestre o inici del 2n trimestre del 2n curs). 
  
L’avaluació parcial de seguiment la realitza el professor/a que tutoritza el treball de recerca  i 
l’alumne/a també en farà una autoavaluació.  Aquesta nota es lliurarà als pares juntament 
amb el butlletí de notes de final de curs. L’objectiu d’aquesta avaluació és orientatiu per 
l’alumnat i els seus pares.  
 
Si l’alumne/a no realitza les entrevistes periòdiques de tutorització, aquest treball no es 
donarà per vàlid i per tant haurà de presentar-se al tribunal d’incidències. 
 

RRReeecccuuupppeeerrraaaccciiiooonnnsss   
 
Pels alumnes que no hagin lliurat el treball o no hagin pogut realitzar l’exposició oral en la 
data prevista o no hagin superat el treball de recerca, s’establirà una nou termini pel 
lliurament de la memòria i  es constituirà un tribunal d’incidències. 
 
En el cas d’alumnes que puguin justificar no haver lliurat el TR o no haver realitzat l’exposició 
oral en la data fixada, se’ls atorgarà una nota seguint els criteris generals. En altres casos, la  
qualificació serà igual o inferior a 5.  
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PPPAAARRRTTT   IIIIIIIII   :::   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓ   

555...   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓ   AAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

   
Internet és una eina molt útil per a la realització d’investigacions però cal usar-la 
adequadament. El principal problema que presenta l’ús d’Internet és la quantitat, la dispersió 
i la diversitat d’informació a la qual es pot accedir. Per això, és fonamental fer servir 
procediments de treball que permetin localitzar aquesta informació i, sobretot, que facilitin la 
selecció d'allò que pot ser realment interessant.  

És extremadament important i necessari saber discriminar la informació de qualitat de la 
que no ho és. Cal doncs tindre criteri i utilitzar el sentit comú alhora de descartar aquella  
informació que no té un origen clar o no té la credibilitat suficient.  

A continuació trobaràs algunes estratègies útils per avaluar la fiabilitat de la informació. 

 Podem comprovar la font de la informació, és a dir, fixar-nos en l’adreça (la font 
d’informació), del navegador o bé en l’enllaç del cercador. Una adreça que ens remet 
a una institució és molt més fiable que una adreça d’una persona particular. 

 Hem de desconfiar de les pàgines amb publicitat excessiva. Possiblement l’autor 
de la pàgina pretén recaptar diners oferint informació genèrica, fàcil i de consum 
habitual. 

 Cal que contrastem la informació d’una determinada pàgina amb la d’altres pàgines 
web, especialment si la font no ens sembla prou fiable.  

 Una informació rigorosa i de qualitat sempre va signada pel seu autor. En la 
majoria de casos l’autor ofereix als lectors una referència bibliogràfica fàcilment 
visible al final del document. La informació ha de ser escrita per a un professional 
que pugui demostrar les seves capacitats, per això, és important saber quines són les 
credencials de l’autor. Podem esbrinar qui és l’autor de la informació d’una manera 
ràpida: podem buscar el seu nom a un cercador.  

 Una informació de qualitat té cura de la correcció ortogràfica i gramatical i utilitza 
un vocabulari tècnic. Normalment, els textos que presenten faltes d’ortografia o estan 
redactats de manera poc professional no ens proporcionaran una informació de 
qualitat.  

 

666...   EEESSSTTTRRRAAATTTÈÈÈGGGIIIEEESSS   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   AAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
 
Localitzar informació a Internet és fàcil però trobar la informació adient a les nostres 
necessitats és una tasca més complexa, requereix conèixer els instruments apropiats i seguir 
una estratègia. Els buscadors són un instrument bàsic per al treball a Internet ja que, són el 
mitjà que permet obtenir les adreces de les pàgines web amb informació que pot ser 
interessant.  
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Per realitzar una recerca ens cal:  

1. Tenir coneixements mínims del que volem cercar, per altra banda, també cal tenir una 
idea aproximada del que podem trobar per tal de poder descartar tota aquella 
informació que no s’ajusta a les nostres necessitats. 

 

2. Sintetitzar en dues o tres paraules exactament el que volem cercar, és a dir, formular la 
cerca amb els termes que millor descriuen la informació que estem cercant. En aquest sentit 
cal evitar l’ús de paraules genèriques. 

Cerca genèrica (newton)  Cerca acurada (newton llei moviment) 

 
 

 

El terme flamenc pot tenir diferents 

significats com ara: 
 Pot ésser un habitant de Flandès. 

 Pot ésser un estil musical 

d’Andalusia. 

 També pot ser un ocell. 
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3. Assaig i error: Si la cerca ha estat pobre en resultats o no donat els fruits que esperàvem 
podem realitzar una nova cerca. Una única recerca no garanteix haver seleccionat realment 
la informació més significativa. És una bona pràctica realitzar diferents cerques utilitzant 
diferents cercadors i/o diferents criteris de recerca i anar-los modificant progressivament en 
funció dels resultats fins a trobar el més adequat. 

Concretar més la cerca. 

Cerca no concreta (pla general comptable) 

 

 

Cerca concreta (pla general comptable 2008) 

 

Utilitzar termes alternatius. 

Cerca general (pla general comptable) 

 

  

Cerca alternativa (pgc) 

 

 

 

 

Canviar d’idioma (Català-->Castellà-->Anglès). 

En català (malalties de la sang)                               En castellà (enfermedades de la sangre) 

   

En anglès (blood diseases) 

  

   

Utilitzar diferents cercadors 

 http://www.yahoo.es 
 http://www.altavista.es 
 http://www.cercat.com/ 

 
 

Google ens permet traduir aquelles 
pàgines web que estan en un idioma 

diferent al nostre. 

 

http://www.yahoo.es/
http://www.altavista.es/
http://www.cercat.com/
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777...   EEEIIINNNEEESSS   DDDEEE   CCCEEERRRCCCAAA   AAAVVVAAANNNÇÇÇAAADDDAAA   DDDEEE   GGGOOOOOOGGGLLLEEE   

Quan la informació que cerquem és abundant podem acotar el nombre de resultats obtinguts 
utilitzant les eines de cerca avançada. 

 

a) Amb totes les paraules 

Els cercadors retornen pàgines web que contenen tots els mots de la cerca, polir i estrènyer 
la  recerca, és tan simple com afegir més paraules als termes de la cerca. D’aquesta manera, 
els  resultats contindran un subconjunt específic dels resultats. 

b) Sense les paraules 

 
Permet excloure les pàgines web que contenen 
els termes especificats. El terme flamenc pot fer 
referència a un habitant de Flandes a un estil 
musical o bé a un ocell.  
Per realitzar una cerca sobre el terme flamenc(estil musical) haurem d’excloure totes les 
pàgines web relacionades amb els habitants de flandes i sobre les aus. 
 
c) Amb la frase exacta 

Permet cercar frases senceres, d’aquesta manera, les paraules que formen la frase 
apareixeran sempre juntes i en el mateix ordre en tots els documents retornats. Les 
recerques de frases són molt útils quan cerquem dites o noms específics. 

Cerca normal (2.730.000 resultats) 

 

Cerca utilitzant la frase exacta (1.570.000) 

 
 
d) Domini 

Molts cercadors permeten restringir la recerca d’informació a un domini/servidor d’Internet 
concret. Per exemple, si volem cercar informació sobre “Johannes kepler” només dintre del 
servidor de l’xtec ho farem de la següent manera: 

 



INS Sa Palomera   Guia pel Treball de recerca 

Pàgina 16 
  

 

888...   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   DDD’’’IIIMMMAAATTTGGGEEESSS   AAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
 
Els cercadors més habituals permeten realitzar cerques d’imatges, la recerca es realitza 
idènticament igual que una recerca d’informació, només cal escriure el terme de cerca al 
formulari. Cal tindre precaució alhora d’utilitzar les imatges ja que poden ésser protegides 
pels drets de propietat (copyright), en aquest cas, només ens cal posar-nos en contacte  
amb el lloc propietari per a obtenir els permisos requerits. 
 
http://images.google.cat // http://es.images.search.yahoo.com // http://es.altavista.com/image/ 
 
 

 
 

 
 

Bancs d’imatges gratuïts 
 
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es 
 
El Ministeri d’Educació, Política Social i Esport(MEPSYD) ha posat a disposició de la comunitat 
educativa tot un conjunt de recursos visuals, audiovisuals i multimèdia gratuïts, per tal 
d’estimular el desenvolupament educatiu. 
 
http://flickrcc.bluemountains.net // http://www.flickr.com/ 
 

Google ens permet escollir la 

mida de les imatges. Davant 

dues imatges similars sempre 
és millor escollir la imatge de 

més qualitat. 
 

Una vegada escollida la 
imatge és aconsellable 

visualitzar la imatge a la mida 

completa per tal de poder ser 
traslladada al nostre document 

mitjançant  les opcions de 
copia/enganxa. 

Mida de la imatge 

http://images.google.cat/
http://es.images.search.yahoo.com/
http://es.altavista.com/image/
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
http://flickrcc.bluemountains.net/
http://www.flickr.com/
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Flickr és el banc d’imatges de l’empresa Yahoo creat gràcies als seus usuaris, 
malauradament gran part les imatges estan protegides pels drets de propietat(copyright), en 
aquest cas, cal posar-nos en contacte  amb l’autor de les fotografies per a obtenir els 
permisos requerits. Per altra banda existeix el projecte flickrCC sota llicència Creative 
Commons, el qual, ens permet escollir el tipus de llicència, for editing per a imatges gratuïtes 
i commercial per a imatges amb drets d’autor. 
 
http://www.freedigitalphotos.net // http://openphoto.net // http://morguefile.com  
 
Qualsevol dels tres projectes conté una àmplia base de dades d’imatges i fotografies 
totalment lliures que podem utilitzar per qualsevol finalitat, això si, les pàgines estan en 
anglès, per tan la recerca d’imatges també l’haurem de realitzar en anglès. 
 
 

999...   AAALLLTTTRRREEESSS   FFFOOONNNTTTSSS   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓ   

www.viquipedia.cat // www.wikipedia.es 

La viquipèdia és una enciclopèdia lliure on la totalitat dels articles han estat escrits per 
usuaris d’arreu del món, la majoria d’aquests articles poden ser editats per qualsevol persona 
que pugui accedir a la web, per aquest motiu hem de contrastar sempre amb d’altres fonts 
la informació que en puguem obtenir. 

http://www.enciclopedia.cat/  

Recentment l’enciclopèdia catalana s’ha renovat, ampliat i adaptat a les noves tecnologies 
obrint les seves portes a Internet. Actualment disposa d’una base de dades de 575.000 
entrades, 50.000 fotografies, 1.500 vídeos i 30.000 connexions a d’altres fonts d’informació 
externes. 

http://books.google.es // http://scholar.google.es // http://www.redalyc.org  

Google ha signat una sèrie d’acords amb un conjunt de biblioteques, editors i autors que 
permeten als seus sistemes informàtics indexar el continguts dels seus llibres. La recerca de 
llibres funciona com una cerca web permetent fullejar en la gran majoria de casos el text 
complet del llibre. Si l’autor del llibre ho permet també es pot descarregar en format PDF. 

Per altra banda, Scholar i Redalyc ens permeten realitzar cerques a tot un ampli ventall de 
revistes científiques. 

http://www.monografias.com/ 

Monografies és un projecte d’iniciativa oberta, lliure i gratuït que permet a tots els seus 
visitants consultar i publicar tesis, documents, publicacions i recursos educatius. 
Malauradament no disposa de cap filtre que permeti seleccionar la informació que és de 
qualitat de la que no. 

http://www.freedigitalphotos.net/
http://openphoto.net/
http://morguefile.com/
http://www.viquipedia.cat/
http://www.wikipedia.es/
http://www.enciclopedia.cat/
http://books.google.es/
http://scholar.google.es/
http://www.redalyc.org/
http://www.monografias.com/
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http://www.slideshare.net i http://www.scribd.com 

Tan una web com l’altre permeten als seus usuaris compartir continguts, s’hi poden publicar 
arxius de text i presentacions, al no disposar de cap filtre que reguli la qualitat de la 
informació que s’hi pot publicar hem de contrastar sempre amb d’altres fonts la informació 
que en puguem obtenir. 

http://www.youtube.es,  http://video.google.es/ i http://www.schooltube.com 

Encara que sembli estrany YouTube és una web que permet realitzar cerques de termes 
educatius. Heu provat mai... 

http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-trobar/ 
 
La biblioteca de la Universitat de Barcelona ofereix un llistat força ampli dels diferents tipus 
d'eines generals de recerca a Internet.  
 
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html 

 
En aquesta pàgina de la Universitat Autònoma trobareu informació per ajudar-vos a redactar 
la memòria i a preparar l’exposició oral. 
 

111000...   EEELLLSSS   CCCOOORRRRRREEECCCTTTOOORRRSSS   OOORRRTTTOOOGGGRRRÀÀÀFFFIIICCCSSS  

 
Existeixen correctors ortogràfics que et poden ajudar a millorar la qualitat del text. N’hi 
ha de dos tipus: 

- El corrector ortogràfic del processador de textos que revisa 
automàticament l’ortografia i la gramàtica mentre s’escriu. 

- Els correctors ortogràfics en línia on a l’inserir-hi el text verifiquen 
l’ortografia i la gramàtica: 
http://www.elcorrector.cat/ (català) 
http://espanol.17style.com/ (castellà) 
http://www.jspell.com/public-spell-checker.html (anglès, francès) 
 

 
Cal tenir present, però, que no es tracta d’un sistema infal·lible i que té un seguit de 
limitacions que no li permeten detectar tot el que és incorrecte.  
 
A continuació us passem l’enllaç a una guia que explica com fer el treball de recerca així com 
presenta exemples de treballs de recerca que han estat reconeguts amb algun premi. 
 
http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/ 
 
 

http://www.slideshare.net/
http://www.scribd.com/
http://www.youtube.es/
http://video.google.es/
http://www.schooltube.com/
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-trobar/
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
http://www.elcorrector.cat/
http://espanol.17style.com/
http://www.jspell.com/public-spell-checker.html
http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/
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PPPAAARRRTTT   IIIVVV   :::   LLLAAA   MMMEEEMMMÒÒÒRRRIIIAAA   DDDEEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   

111111...   RRREEEDDDAAACCCCCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   LLLAAA   MMMEEEMMMÒÒÒRRRIIIAAA   EEESSSCCCRRRIIITTTAAA   
                                                                     

o Per a redactar la memòria cal començar per escriure el nucli de l’informe i després la 
introducció i finalment les conclusions. 

o Durant la redacció s’ha de procurar escriure frases clares i utilitzar el vocabulari 
específic quan sigui necessari.  

o Es pot afegir un glossari al final del treball si es considera adient. 

o Els capítols del nucli de l’informe es numeren i es poden dividir en apartats i 
subapartats. 

o Cal referenciar la bibliografia i altres fonts de documentació seguint les normes de 
citació acceptades. 

o Els annexos s’identifiquen amb lletres majúscules: annex A, annex B... 

o Les notes a peu de pàgina són un recurs que permet complementar o aclarir algun 
punt del text. S’escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i van 
precedides d’un senyal (asterisc o superíndex), que també s’escriu en el lloc del text 
on s’insereix el missatge. 

 
En tot moment cal posar atenció a tots els aspectes de l'escriptura: ortografia, 
puntuació i estil. S’ha de fer ús dels correctors ortogràfics que tenen els 
programes de tractament de textos i repassar una i altra vegades els paràgrafs a 
fi de corregir tots els errors d'estil.  

 

LLLaaa   pppooorrrtttaaadddaaa   
 
La portada o pàgina del títol és considerada la primera pàgina del treball tot i que ja hem dit 
que no va numerada. Ha de presentar les dades següents:  
 

 títol complet del treball, amb subtítol, si en té; 
 nom, cognom i curs de l'autor. 
 Departament al qual està adscrit. 
 professor/a tutor/a del treball. 
 nom  del centre. 

 data de lliurament del treball. 

 

LLL’’’ííínnndddeeexxx   
 
L'índex general pot col·locar-se tant al principi com al final del treball i n'ha de reflectir el 
contingut exacte. Pots utilitzar com a model l'índex que veuràs aquí. 
L’índex es pot generar automàticament si es coneix aquesta aplicació del processador de 
textos.  
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LLLaaa   dddeeedddiiicccaaatttòòòrrriiiaaa   iii   aaagggrrraaaïïïmmmeeennntttsss      
 
En aquest apartat es pot fer constar els agraïments per les ajudes i col·laboracions rebudes o 
es pot fer una dedicatòria particular del treball.  

 

LLLaaa   iiinnntttrrroooddduuucccccciiióóó      
 
En la introducció s’exposen la motivació de la recerca i els objectius del treball i la 
metodologia emprada.  Ha de quedar clar en la introducció quins són els plantejaments 
inicials als quals es vol donar resposta amb la investigació.  
També es poden explicar les dificultats que s’han produït durant el desenvolupament de la 
recerca o clarificar algun concepte clau per entendre el treball.   

 

CCCooosss   dddeeelll   tttrrreeebbbaaallllll   

És la part on s’explica la metodologia seguida, els resultats obtinguts i la interpretació i 
anàlisi d’aquests resultats.  S’ha de dividir en  apartats i subapartats cadascun amb el seu 
encapçalament i numerats de forma adient. Juntament amb el text s’han d’ incloure taules, 
imatges, gràfics, esquemes ... i  s’ha de fer constar al peu d’aquests elements el seu 
contingut i  la font de procedència.  
 

LLLeeesss   cccooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   
 
Les conclusions han de ser clares i precises i han de tenir relació  amb els plantejaments 
inicials exposats en la introducció  i amb els resultats de la recerca. Si cal, també els 
problemes no resolts. No han d'aportar dades ni elements nous, ni tenir un to rotund ni 
dogmàtic. 
 

LLLaaa   bbbiiibbbllliiiooogggrrraaafffiiiaaa   

Es fa una relació de la bibliografia utilitzada en l’elaboració del treball. Cal respectar unes 
normes bàsiques respecte la citació bibliogràfica.  

 

EEElllsss   aaannnnnneeexxxooosss   

Se solen col·locar en annexos documents indispensables però difícils d'integrar en el cos del 
treball per raons materials (enquestes, transcripcions d’entrevistes, protocols de pràctiques, 
quaderns de camp ...). També poden contenir documents que aporten informació 
suplementària i que depassen l'espai d'una nota: taules de dades numèriques, gràfics, 
descripció detallada d'un mètode o d'una tècnica... 

 

111222...   LLLAAA   PPPAAAGGGIIINNNAAACCCIIIÓÓÓ   
 
La paginació o numeració de les pàgines una per una, ha de fer-se quan el treball és 
complet. Això no obstant, convé utilitzar una paginació provisional per evitar pèrdues o canvi 
d'ordre dels fulls. 
 
 Es pagina començant per la pàgina del títol, que és la número 1, i es va continuant 

comptant-t'hi tots els fulls, inclosos els que contenen il·lustracions. 
 

 La primera pàgina i les que únicament porten una dedicatòria, una citació o un títol no 
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es numeren, tot i que es comptem a l'hora de paginar. 
 

 Els números s'han de succeir en l'ordre de les xifres, sense que hi hagi salts o números 
bis. En cas de suprimir o afegir fulls en l'últim moment, cal refer el conjunt de la 
paginació. 

 
 Els números, en xifres àrabs, es poden col·locar en els espais més fàcilment visibles en 

fullejar el treball, és a dir: 

 
- a la part superior de l'angle dret   
- a la part inferior de l'angle dret                                       
- centrat al peu de pàgina 

 

 

111333...      LLLAAA   CCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓ   
 
L'elaboració d'un treball comporta sempre l'estudi d' aquelles obres que ja s'han ocupat del 
tema prèviament. No només cal tenir-les en compte, sinó que les seves aportacions ens són 
sempre d'utilitat. No obstant això, no ens és lícit d'apropiar-nos de les idees, dades i opinions 
que han aportat d'altres autors. La filosofia de la citació es basa en el respecte de la 
propietat intel·lectual i deixa clara, en aquest sentit, l'honestedat de l'autor.  

 

LLLaaa   ccciiitttaaaccciiióóó   ttteeexxxtttuuuaaalll   
 
Amb la finalitat de justificar una idea, de sostenir un punt de vista, de confirmar o provar 
una afirmació, caldrà fer citacions textuals. 
Les citacions, de les qual no s'ha d'abusar,  es col·loquem entre cometes per separar- les 
de la resta del text; si són extenses, cal separar-les del text per una línia en blanc i escriure-
les, destacades amb una sangria, amb un tipus de lletra diferent o bé amb una mida  de  
lletra reduït. Cal donar la  referència de   la citació  en una nota a peu de pàgina o al final  
de cada  capítol  o  del treball. Les citacions han de  ser reproduïdes amb fidelitat; si volem 
eliminar-ne alguns mots o frases hem de reemplaçar-los pel signe [...]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de citació : 
 

a) La popularització dels temes del Graal i de Lancelot fou notable en el nostre món: 
"Totes les biblioteques, grans o petites des de principis del segle XIV contenien llibres 

d'aquests temes, en francès o en català, segons es demostra pels inventaris 

conservats." (referència) 
 

b) La popularització dels temes del Graal i de Lancelot fou notable en el nostre món: 
"Totes les biblioteques [...] contenien llibres d'aquest temes, [...] segons es demostra 

pels inventaris conservats." (referència). 

 
c) La popularització dels temes del Graal i de Lancelot fou notable en el nostre món: 

“ Totes les biblioteques, grans o petites, des de principis del segle XIV contenien 
llibres d'aquests temes, en francès o en català, segons es demostra pels 

inventaris conservats. Els moralistes censuraven la seva lectura, però tampoc no 
es podien sostraure a la realitat de la seva gran fama. La seva popularitat 

transcendia a l'onomàstica." (referència) 
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LLLaaa   ccciiitttaaaccciiióóó   nnnooo   ttteeexxxtttuuuaaalll   
 
Sempre que, tot i que sigui amb la redacció pròpia, es faci referència a una idea, unes dades 
o una opinió que no són nostres, cal donar-ne igualment la referència. 

 

LLLaaa   nnnoootttaaa   
            
Es tracta d'un incís  que consisteix en ampliar algun aspecte del tema. Tot i que no equival a 
una citació cal destacar-la igualment de la redacció del treball. 
 
 

111444...   LLLEEESSS   RRREEEFFFEEERRRÈÈÈNNNCCCIIIEEESSS   DDDEEE   CCCIIITTTAAACCCIIIOOONNNSSS   III   NNNOOOTTTEEESSS   
 
Hi ha diferents possibilitats a l'hora de donar les referències però el que és imprescindible  és   
mantenir el mateix criteri al llarg del treball. 
 
La referència completa d’un llibre ha d’incloure: autor, títol, lloc d'edició, editorial, any i la 
pàgina d'on hem tret la cita. Pel que fa a la paraula "pàgina", es pot utilitzar l'abreviatura 
"pàg." (plural "pàgs.") o bé "p." (plural "pp.").  
 

 
Si el teu treball té molt poques citacions i notes, és aconsellable donar la referència 
just després de la citació:  
 

 
 
 
 
 

 
Si té una quantitat raonable de citacions és millor donar la referència a peu de pàgina: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Però si la pàgina va excessivament carregada perquè es tracta d'un treball amb 
moltes citacions i notes, aleshores, tot i que sigui més incòmode pel lector, cal fer una 
crida d'atenció (1, 2, 3, etc.) i donar la referència corresponent a cada número  al final del 
treball, en una pàgina que anirà encapçalada pel títol: "Citacions i notes".  

 
En el cas de citar més d'una vegada el mateix llibre, no cal tornar a donar la 
referència sencera. És suficient d'especificar l'autor, que l'obra ja ha estat citada i la pàgina 
on figura aquesta nova cita . 
 
 
 

Exemple:  

"Totes les biblioteques, grans o petites contenien, etc." (Gargallo, J.E., Les llengües romàniques, 
Barcelona, Ed. Empúries 1994, pàg. 58) 

Si la cita ocupés més d'una pàgina: pàgs. 58-59 / pàgs. 59-65 
 

 
 

 

 Exemple:  

"Totes les biblioteques grans o petites, contenien..." (1) o bé  amb un 1 volat. 

I aleshores a peu de pàgina : (1) / 1 Gargallo, J.E., Les llengües romàniques, Barcelona, Ed. 
Empúries, 1994, pàg. 58. 

Recorda que a peu de pàgina poden figurar-hi tantes referències com calguin: 
(1) Gargallo, J.E., etc. 

(2) Castellà, J.M., etc. 
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Pel que fa a les citacions no textuals, la tendència actual és de posar entre parèntesi el 
nom de l'autor i l'any d'edició del seu llibre. 
 
 
 
 
 

Exemple:  
Gargallo, J.M., op.cit., pàg. 152 

op.cit. és una abreviatura del llatí opus citatum (obra citada). 

 
 

 

 

Exemple:  
Si alguna cosa caracteritza la conversa és el fet de ser un text a diverses veus  que s'organitza a 

partir de l'alternança de torns ( Cots et al.,1989). 1 
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111555...LLLAAA   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   
 

EEElllsss   lllllliiibbbrrreeesss      
 
La relació de la  bibliografia s'inclou al final del treball amb el títol "Índex bibliogràfic", 
ordenada per ordre alfabètic d'autors. Hi ha també la possibilitat de seguir un ordre 
cronològic (de més antic a més recent) segons la data de publicació. 
 

Les dades essencials que han de figurar sempre en un recull bibliogràfic són: 

Autor (Cognoms, nom), títol (en lletra cursiva o subratllat), lloc d'edició, editorial, 
any. 
 

 
 
 
 
 
Tot seguit, es poden fer constar d'altres dades com el número d'edició, si l'obra ha estat 
editada diverses vegades; la quantitat de volums si es tracta d'una obra que en consta de 
diversos... 
 
 Si es tracta de l'edició d'un clàssic, es farà constar, després del títol, el nom de l'editor: 

Cruz, Ramón de la, Sainetes, ed. J.M. Sala Valldaura, Barcelona, Crítica, 1996. 
 

 Si l'obra és de més d'un autor, es pot escriure d'aquesta manera: 
Aubanell, Anton, Antoni Benseny  i  Amadeu Delshams, Eines bàsiques del càlcul 
numèric, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1991. 

 

AAAllltttrrreeesss   pppuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnnsss   
 
En el cas d'una unitat menor inclosa dins una altra de més gran (un conte o un article de 
revista), caldria fer-ho així: 

 
a) Si es tracta d'una revista científica: 

Autor (cognoms, nom), "títol de l'article" (entre cometes), títol de la 
publicació (en cursiva o subratllat), número, any, pàgines . 

 
 
 
 
 

 
b) Si es tracta d'un article de diari o revista d'informació: 

Autor (cognoms, nom), "títol de l'article" (entre cometes), títol de la 
publicació (en cursiva o subratllat), data, pàgina. 

 
 

 

Exemple:  

Badia i Margarit, Antoni M., Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
1994. 

 
 

 

 

Exemple:  

Kamen, Henry, "Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'alçament dels camperols catalans de 
l'any 1688", Recerques, IX, pp. 11-28. 

 

 

 

Exemple:  

Muñoz Molina, Antonio, "La mirada de fuera", El País, 20.11.1996, p.38.   
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c) Si es tracta d'un conte inclòs en un recull: 

Autor (cognoms, nom), "títol del conte" (entre cometes), títol del recull (en 
cursiva), lloc d'edició, editorial, any, (nº del volum, si cal), pàgines. 

 
 
 
 
 
Les cometes, doncs, ens indiquen una unitat menor inclosa en una altra, mentre que la 
cursiva i el subratllat indiquen sempre unitat volum. 

 

MMMaaattteeerrriiiaaalll   aaauuudddiiiooovvviiisssuuuaaalll   
 
a) En el cas de les pel·lícules, les dades bàsiques són les següents: 

Títol (en cursiva) (director, any) (entre parèntesi). 

 
 
 
 
En un grau més elevat d'especialització, caldria consignar més dades: 

Títol (Traducció/ns del títol), nacionalitat, any, director i guionista. 

 
 
 
 

 
b) Si es tracta de material audiovisual - documentals, vídeos o DVDs didàctics- divers, 

pots consignar les dades següents: 

Títol (en cursiva), nom de la col·lecció, entitat emissora, any. 

 
 
 
 

 

PPPàààgggiiinnneeesss   wwweeebbb      
 
a) En el cas de les pàgines web, les dades bàsiques són les següents: 

Cognoms, Nom. Títol: subtítol [en línia]. Última data d’actualització. Lloc 
d’edició: Editor, any. < URL (en cursiva)> [Consulta: dia mes any] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple:  

Guimerà, Àngel, "El nen jueu", Antologia de contes catalans, Barcelona, Ed. 62, 1982, vol. I, pp. 

90-95. 

 

 

Exemple:  

Laura (Otto Preminger, 1944) 
 

 

Exemple:  

Altered States (Estats alterats / Viaje alucinante al fondo de la mente), Estats Units,1981. Dir.: 

Ken Russell . Guió: Sidney Aaron, sobre una novel.la de Paddy Chayevsky. 

 

 

Exemple:  

Pere Calders, la mirada subtil del narrador, col. Viure i Escriure, Fundació Videoteca dels Països 
Catalans, 1997.   

 

 

Exemple:  

Weiler, J. H. H. (1995) Demos, Telos and the German Maastricht Decision. <http://www.law. 
harvard.edu/Programs/JeanMonnet/papers/95/9506ind.html> (6 de juny de 2000). 

 
Nationalist/Liberation Movements in Southern Africa" [en línia]. 

<http://neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limbl.html> [Consulta: 14 may 1998] 
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b) Article de revista en format electrònic: 
 

Medicina basada en la evidencia: una crítica filosófica sobre su aplicación en atención 
primaria. Rev Esp Salud Pública [revista a Internet]. 2002 [consulta: 20 de setembre de 
2005]; 76 : 115-20 . Disponible 
a:http://www.msc.es/Diseno/informacionProfesional/profesional_biblioteca.htm 

 

c) Llibre a Internet: 
Estàndards de diagnòstics d’infermeria a l’Atenció Primària [Monografia a Internet]. 
Barcelona: Institut Català de la Salut; 2003 [consulta: 11 de maig de 2004]. Disponible 
a: http://www.gencat.net/ics/professionals/protocols/nanda.pdf 
 
 

111666...MMMOOODDDEEELLLSSS   DDDEEE   FFFIIITTTXXXEEESSS   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÀÀÀFFFIIIQQQUUUEEESSS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL DE FITXA BIBLIOGRÀFICA D'UN LLIBRE 
 

Tema: PROPAGANDA I OPINIÓ PUBLICA 
 

DOMÉNECH, Jean Marie: 
Propaganda política. [La propagande politique] 
Traducció de Joseph M. Palacios. 

Pròleg de J.A Gonzàlez Casanova. 
 

Edicions 62, Barcelona, 1963 (139 pàgines). 
[Col. Llibres a l’abast, núm. 7] 

 
Presenta les regles i les tècniques de la propaganda, i la seva aplicació, a la meitat de s. XX, 

en la revolució comunista i en el feixisme. Examina també les relacions entre propaganda i 

opinió pública en democràcia. 
Tot i la data de publicació, el contingut és actual i útil per preparar una exposició oral o un 

treball sobre propaganda i publicitat. 
 

MODEL DE FITXA BIBLIOGRÀFICA D'UN ARTICLE DE DIARI 
 

Tema: ENERGIA NUCLEAR 
 

          CORBELLA, Josep: ELCACHO, Joaquim: 
          “Les nuclears fan més por deu anys després de Harrisburg.» 

 

           Diari de Barcelona (Barcelona), num. 83 (26 de març del 1989), p. 14. 
 

Reportatge sobre les conseqüències del primer gran accident nuclear (fuita de gasos 
radioactius, l'any 1979, de la central Three Mile Island, a la població nord-americana de 

Harrisburg): mobilitzacions populars, aturada del programa atòmic dels EUA, augment 
d'inversions en seguretat, malalties causades per la radiació. Constata també que la distorsió de 

les dades és una pràctica habitual en la indústria nuclear. 

 

http://www.gencat.net/ics/professionals/protocols/nanda.pdf


INS Sa Palomera   Guia pel Treball de recerca 

Pàgina 27 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MODEL DE FITXA BIBLIOGRÀFICA D'UN DVD 
 

Tema: CIÈNCIES NATURALS 

 
         Dinàmica de l'oceà: el treball del mar. 
 
         Producció: Enciclopaedia Britannica Films Inc. 

         Durada: 19 minuts. 
          Format: VHS. 

 

Explica com el moviment de l'aigua del mar (onades, corrents, marees...) modela les costes 
per processos d'erosió i sedimentació. Mostra com la interacció entre el mar i l'atmosfera té una 

gran importància en la definició dels climes i del temps. Exposa experiències per analitzar els 
processos que tenen lloc a les aigües profundes. 
 

 

MODEL DE FITXA DE LECTURA (CITACIONS TEXTUALS) D’UN LLIBRE  
 

Tema: El suïcidi 

 
           ESTRUCH, Joan; CARDUS, Salvador: 

           Plegar de viure. Un estudi sobre els suïcidis. 
           Edicions 62, Barcelona, 1981. 
           [Col. Llibres a l'abast, núm. 160] 

 
«El suïcidi ha estat valorat de maneres diferents al llarg de la història, i no té la mateixa 

significació a societats diverses. La mort de Sòcrates és sublim, i la d'una dona menorquina que 
l'estiu passat es va empassar el contingut d'una botella de salfumant és vergonyosa. El suïcidi 

de Jan Pallach a la Praga envaïda per tropes soviètiques l'any 1968 és un acte exemplar, però el 

d'un home de Menorca que en dues setmanes perd sobtadament la seva muller, víctima d'un 
càncer, i el seu únic fill de vint anys, víctima d'accident, és en canvi un acte de covardia. [...] 

 
Les fronteres entre conducta aberrant i no aberrant, entre desviació i no desviació social 

són, d'altra banda, fronteres borroses, difícils de precisar. [...] L'individu que condueix un 

automòbil de tal manera que constantment posa en perill la seva vida (i de retruc la d'altres 
persones al mateix temps) fins el dia que es mata, no és un suïcida. Sí que ho és l'home que es 

dedica a jugar a la ruleta russa.» (p. 28) 
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PPPAAARRRTTT   VVV   :::   TTTÈÈÈCCCNNNIIIQQQUUUEEESSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIIQQQUUUEEESSS      

111777...   LLLEEESSS   EEENNNQQQUUUEEESSSTTTEEESSS   
 
Les enquestes s’utilitzen per a conèixer les opinions, desitjos, creences, condicions de vida 
de la població que és vol estudiar. Consisteixen en formular una sèrie de preguntes a un 
subconjunt representatiu de la població, a una mostra representativa 

 

EEEtttaaapppeeesss   ppprrriiinnnccciiipppaaalllsss   eeennn   uuunnnaaa   eeennnqqquuueeessstttaaa   pppeeerrr   mmmooossstttrrraaatttgggeee   

   

1. Exposició clara dels objectius. 

2. Definir la població de la qual es tria la mostra. Població o "target" : Tots els elements 
del grup que es vol estudiar. 

3. Comprovar que totes les dades són pertinents a l'enquesta i que no s'omet cap dada 
essencial. 

4. Definir els mètodes de mesura (qüestionari autoadministrat, entrevistes...) i els 
mitjans pels quals es realitzen (telèfon, correu, visita personalitzada...). 

5. Establir un marc. Subdivisió de la població en unitats de mostratge (família, 

barri...). Unitat de mostratge: Nombre d'elements de la població que s'estudiaran. 

6. Seleccionar la mida de la mostra. Depèn de la grandària de la població i de la 
variabilitat (p.e. si tothom pensés igual tant sols cal fer una enquesta, si tothom 
pensés diferent la mostra hauria de ser tota la població). 

7. Establir un grau de precisió ja que les dades de l'enquesta provoquen incertesa al 
mesurar només una part de la població. 

8. Enquesta pilot (opcionalment). 

9. Organització del treball de camp. 

10. Editar els qüestionaris per a corregir errors i determinar els tipus de càlculs que es 
duran a terme. Aquests càlculs ens permetran realitzar les estimacions. 

11. Aconseguir el màxim d'informació de la població per a obtenir unes estimacions més 
exactes. 

 

TTTèèècccnnniiiqqquuueeesss   dddeee   mmmooossstttrrraaatttgggeee...      
 
a) Mostratge aleatori simple 

 

Mètode de selecció de n unitats d'un conjunt N de manera que cadascuna de les mostres 
tinguin la mateixa oportunitat de ser escollides. 

 
b) Mostratge per proporcions i percentatges 

 
En determinades ocasions volem estimar el número total, la proporció, o el percentatge 
d'unitats en la població, que posseeix alguna característica o atribut, o que s'engloben 
dins d'alguna classe definida. 
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La classificació es pot incloure a l'enquesta (si, no) o pot introduir-se després (preguntar 
l'edat i al final determinat si està jubilat/da o no). 
 

c) Mostratge aleatori estratificat 

 
En el mostratge estratificat, la població de N unitats es divideix en subpoblacions 
anomenades estrats que volem que estiguin representats a la mostra. Passos: 
1. Determinar els estrats (p.e. un barri, un districte) 
2. Nombre d'elements de la mostra en cada estrat 
3. Es pren una mostra aleatòria simple en cada estrat. 

 
d) Mostratge sistemàtic 

 
Suposem que les N unitats de la població es numeren de 1 a N en un cert ordre. Per a 
escollir una mostra de n unitats, prenem una unitat al atzar entre les k primeres, amb k 
entre 1 i n/n, i a continuació prenem les següents a intervals de k. La selecció de la 
primera unitat determina tota la mostra, que es denomina mostra de totes les késimes 
unitats. 

 
e) Mostratge per conglomerats 

 
S'utilitza quan es té una idea clara del total de la població, o quan seria massa costós 
generar-ne la llista. 
Les unitats conglomerats (municipis, ciutats...) contenen números diferents d'elements o 
subunitats (regions geogràfiques, escoles, habitatges, persones). Un cop determinats els 
conglomerats i els individus a seleccionar dins de cadascun es pot aplicar qualsevol dels 
mètodes anteriors. 

 
f) Mostratge No probabilístic 

 
Hi ha diferents mètodes: 
1. La mostra és una part de la població fàcilment accessible (p.e. es mira la qualitat del 
carbó de la part superior d'una vagoneta) 
2. La mostra es selecciona a l'atzar. 
3. Es fa una visió superficial de tota la població i s'agafa una mostra que sembla que 
siguin típiques (que s'acostin a la mitjana de la població). 
4. S'agafa una mostra de voluntaris. 
No permeten dir res de la població d'on provenen les mostres 

 

DDDiiisssssseeennnyyy   dddeee   qqqüüüeeessstttiiiooonnnaaarrriiisss   
 
Tipus de preguntes 

 Socioeconòmiques: son preguntes obligades tipus sexe, edat, població, districte, 
estudis, professió... 

 Factuals: son preguntes molt precises, indiquen fets. Ex. tens mp3? m2 de la teva 
habitació ... 

 Actitud o opinió: son difícils de mesurar. Val la pena posar més d'una pregunta 
idèntica formulada de diferent manera 

 

Tipus de resposta 



INS Sa Palomera   Guia pel Treball de recerca 

Pàgina 30 
  

 Obertes: son més difícils de valorar. L'enquestat pot respondre qualsevol cosa. 

 ancades: És dona una, o varies, opcions. La resposta ja està definida, no es pot posar 
qualsevol cosa 

 

EEEssscccaaalllaaa   dddeee   mmmeeesssuuurrraaa   dddeee   llleeesss   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   

 Nominal: s'identifica una sola resposta de totes les possibles. Permet calcular 
freqüències, modes, taules... 

 Ordinal: cal ordenar una determinada llista. Ex. ordenar de més conegut a menys una 
sèrie de marques 

 Interval: es posa una nota entre 0 i 10. Permet calcular mitjanes, desviacions, 
correlacions... 

 

111888...   LLLEEESSS   EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTEEESSS   

 
 

L'entrevista no és res més que el diàleg entre dues o més persones, en el qual hi ha 
entrevistador i un altre entrevistat; dins del procés de Comunicació Social és l'eina més 
utilitzada. Conforme al seu propòsit professional, aquesta compleix aquestes funcions: 
obtenir informació d'individus o grups i facilitar informació. Podem dir llavors, que l'entrevista 
és un recurs informatiu.  

FFFaaassseeesss   pppeeerrr   fffeeerrr   uuunnnaaa   eeennntttrrreeevvviiissstttaaa...   
 

 
 

1. El primer que ha de fer-se és seleccionar el tema i la persona a entrevistar. I a seguides 
ha d'informar-se sobre aquests recorrent a documents, retalls de premsa, d'arxiu, 
informes i altres mitjans escrits. 
 

2. El segon és dissenyar un qüestionari amb preguntes claus, que són convenients per 
encaminar el diàleg i evitar oblits. Altres preguntes naixeran espontàniament, i aquestes 
principalment resulten més interessants que les anotades. 
 
 

3. Concertar una cita directament, o mitjançant una tercera persona. Cal presentar-se, 
explicar quina és la finalitat de l’entrevista, com s’elaborarà i quin ús se’n farà. Cal 
recalcar que sempre es respectarà la voluntat de l’entrevistat.   

 
 

4. L'últim pas, és escollir el canal per a dur-la a terme. Normalment és cara a cara, per 
telèfon o per qüestionari escrit. Cadascun facilita eficàcia i posseeix les seves tortuositats.  

Aquests són alguns dels suggeriments perquè l'entrevistador les posi en pràctica: 

 Contacte Inicial. Per crear un ambient agradable i de confiança, es recomana abans 
de començar l'entrevista  entrar en una mini - conversa amb l'entrevistat.  

 Com formular les preguntes. Si és una entrevista no estructurada, les preguntes 
seran plantejades dins d'un context general d'una conversa, en una estructurada, les 
preguntes tindran caràcter més metòdic.  
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 Com Obtenir i Completar Respostes: 
S’ha de tenir cura de no orientar o suggerir respostes inadequades, s'ha de tenir en 
compte l'èmfasi de la pregunta.  

 Com registrar respostes: 
El més recomanable és, per obtenir veracitat, l'anotació directa, mentre es 
desenvolupa l'entrevista, o millor si es pot comptar amb una gravadora.  

 Terminació de l'entrevista: 
En tots els casos, ha d'acabar d'una forma cordial. 

 

RRReeecccooommmaaannnaaaccciiiooonnnsss      pppeeerrr   fffeeerrr   uuunnnaaa   eeennntttrrreeevvviiissstttaaa...   

 Formula primer les preguntes més senzilles.  
 Mira atent a l'entrevistat.  
 Manifesta interès per la qual cosa contesta.  
 No suggereixis a l'entrevistat el què ha de respondre.  
 No condicionis les respostes.  
 Anota les mateixes frases i paraules.  
 Acull sense prejudicis, ni capritxos les declaracions ofertes.  
 Mostra’t imparcial i franc enfront dels seus plantejaments i ideologia.  
 No difonguis les qüestions que  t’han revelat “en confiança”. 
 Estableix algun vincle amb l'entrevistat, com per exemple direcció i telèfon per si de 

cas necessites una altra informació, aclariment, o dada addicional.  
 Les preguntes deuen formular-se una sola vegada.  
 Donar a la persona entrevistada el temps suficient per pensar les seves respostes. 

   

DDDeeesssaaavvvaaannntttaaatttgggeee   iii   lllííímmmiiitttsss   dddeee   lll’’’eeennntttrrreeevvviiissstttaaa... 

A) Limitacions inherents a les tècniques de l'entrevista en sí mateixa: 

 Limitació de l'expressió verbal.  
 Possibilitat de divorci del que es diu i es fa.  
 Falta de secret en la resposta.  

B) En les limitacions provinents de les persones entrevistades, cal tenir en compte que 
l'experiència ha demostrat que la validesa de les respostes de l'entrevistat, depenen de 
l'interès i motivació per respondre. 

C) En relació amb les limitacions de l'entrevistador, es pot limitar l'eficàcia de l'entrevista en 
quant a la veracitat de les respostes. 
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PPPAAARRRTTT   VVVIII   :::   GGGUUUIIIAAA   DDDEEE   WWWOOORRRDDD   

111999...   VVVIIISSSUUUAAALLLIIITTTZZZAAACCCIIIÓÓÓ   DDD’’’EEEIIINNNEEESSS   
   

BBBaaarrrrrreeesss   
 
Normalment, en obrir un document word, visualitzem en la part superior de la finestra la 
barra dels menús, la estàndard i la de format. 
Mitjançant l’opció Visualització-->Barres d’eines podem accedir a altres barres de treball que 
ens puguin interessar com ara, la de dibuix o la de taules. 
També ho podem fer situant el punter del ratolí en la barra grisa dels menús i clicant el botó 
dret del ratolí. 

   

IIIcccooonnneeesss   dddeee   llleeesss   bbbaaarrrrrreeesss   

   
Les icones que hi ha a les barres visibles són accions d’ús freqüent que hi ha en les llistes de 
desplegament dels menús. 
Podem afegir icones si necessitem realitzar sovint una acció que, per defecte, no hi sigui 
mitjançant l’opció Visualització-->Barres d’eines -->Personalitzar... 
A continuació, hem d’activar la pestanya de Comandos i seleccionar la categoria que ens 
interessi ( per exemple, format). 
En la finestra del costat ens surten les accions amb les icones associades. Arrossegant la 
icona que ens interessi a la barra gris de part superior de la finestra, la incorporarem a la 
barra de word.  
És interessant realitzar aquesta operació amb el subindex i el superíndex si s’ha de treballar 
amb fórmules químiques o unitats de mesura.  
 

222000...   FFFOOORRRMMMAAATTT   DDDEEELLL   TTTEEEXXXTTT   
 

FFFooorrrmmmaaattt   dddeee   lllllleeetttrrraaa   
 

a) Tipus de lletra  
 

Les més habituals son les lletres de tipus sans serif, és a dir, de pal sec (Arial, Tahoma, 
Verdana...) i les de tipus serif (Times New Roman).  
Les lletres de pal sec s’utilitzen per a títols o per blocs de text curts. Les lletres serif 
s’utilitzen per a blocs de text llargs ja que donen descans visual i faciliten la lectura. 
 

b) Estil de lletra i mida 
 

L’estil de lletra ens permet triar entre lletra normal, cursiva i/o negreta.  La cursiva 
serveix per a noms propis(ex: el d’un vaixell), per a sobrenoms, per a paraules amb 
altres idiomes, per a reflectir pensaments i per a paraules incorrectes escrites a propòsit. 
La negreta serveix per a títols, subtítols i per a destacar paraules del text. 
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c) Efectes de lletra 
 

En aquest apartat trobem diferents opcions: el color, el subratllar, el subíndex i el superíndex.  

 

 
 

FFFooorrrmmmaaattt   dddeeelll   pppaaarrràààgggrrraaafff   
 

Permet canviar les propietats del text referents al paràgraf com ara l’espaiat,el sagnat i  
l’interlineat.   

 

 

Estil del text:  

Aquest text està escrit 

amb lletra Arial, 
negreta i mida 11. 

 

Efectes del text: 

Aquest text està ratllat 

Superíndex: 23 = 8 
Subíndex: H2O2 

Espaiat: Es defineix 
com la distància entre 
paràgrafs. 
 
Sagnat: Es defineix 
com la distància del 
marge a l’inici del 
paràgraf. 
 
Interlineat:  Es 
defineix com la 
distància entre línies 
de text del paràgraf. 
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222111...   CCCAAAPPPÇÇÇAAALLLEEERRRAAA   III   PPPEEEUUU   DDDEEE   PPPÀÀÀGGGIIINNNAAA   
 

Mitjançant l’opció Visualització-->Capçalera i peu podem accedir a editar la capçalera o peu 
de pàgina del document. 
 
A la capçalera s’hi sol escriure: Nom del treball / seminari / matèria i les dades de l’autor. 
Al peu de pàgina s’hi sol escriure: Nº de pàgina i total de pàgines. 
 

 
 

222222...   NNNOOOTTTEEESSS   AAA   PPPEEEUUU   DDDEEE   PPPÀÀÀGGGIIINNNAAA   
 

Mitjançant l’opció Visualització-->Referència-->nota al peu podem inserir notes ampliant la 
informació d’una o més paraules del text. Al marge dret de cada paraula amb una nota hi 
apareix un Nº corresponent el número de nota, la numeració és automàtica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant la Barra de Capçalera i 

Peu podem inserir el Nº de pàgina, 

la data, l’hora i intercanviar l’edició 
de capçalera a peu de pàgina. 

Paraula amb una nota al 
peu de pàgina. 

Nota de al peu de pàgina 
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222333...   TTTRRRAAACCCTTTAAAMMMEEENNNTTT   DDD’’’IIIMMMAAATTTGGGEEESSS   
 

IIInnnssseeerrrccciiióóó   ddd’’’iiimmmaaatttgggeeesss 

 
Hi ha diferents formes d’inserir una 
imatge: 
 

Menú InsercióImatgeDel fitxer... 
Via InsercióImatgeDe l’escàner 
Via copia/enganxa 
 
 
Per treballar amb imatges és important activar la barra d’imatges, la qual, ens permetrà 
accedir a les opcions més habituals. 
 
Per activar la barra d’imatges hem de fer clic amb el botó de la dreta damunt de la imatge, 
seguidament, cal activar l’opció “Mostra la barra d’eines d’imatges” 
 

 
 

   

MMMiiidddaaa   dddeee   llleeesss   iiimmmaaatttgggeeesss 
 

Per modificar la mida d’una imatge hem de fer clic a la imatge. Ara 
podrem modificar-ne la mida situant el ratolí en algun dels 4 eixos 
de la diagonal i arrossegar el ratolí en la direcció desitjada. Cap a 
l’exterior per engrandir la mida i cap a l’interior per minimitzar-ne la 
mida. 
No utilitzis mides excessivament petites per les imatges, ni els hi 
canviïs les proporcions !!!!!! 
 
Per retallar la mida d’una imatge hem d’escollir l’opció de retallament de la barra d’eines 

d’imatges, , i per qualsevol dels seus eixos retallar la imatge. 
 

Barra d’eines d’imatges 

Activar/Amagar la Barra 
d’eines d’imatges. 

Eix diagonal 
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Imatge 
original 

 

Imatge 
retallada 

 
  

PPPooosssiiiccciiióóó   dddeee   lllaaa   iiimmmaaatttgggeee   iii   aaajjjuuussstttaaammmeeennnttt   dddeeelll   ttteeexxxttt 
 

Per ajustar les imatges al contingut del document hem d’escollir l’opció de posicionament de 

la barra d’eines d’imatges , seguidament, escollir una de les opcions següents. 
 
   

 

   

CCCooommmppprrreeessssssiiióóó   dddeee   llleeesss   iiimmmaaatttgggeee   
 

Per comprimir i treure pes de les imatges del document hem d’escollir l’opció de compressió 

de la barra d’eines d’imatges( ), seguidament, escollir les opcions següents. 
 

Heu provat d’enviar un document amb vàries imatges 
per correu electrònic i no heu pogut? Pesa massa el 
document?  
 
La resposta és comprimir totes les imatges del 
document a una resolució web o en pantalla. La 
qualitat de les imatges quedarà lleugerament 
disminuïda però suficient per les nostres necessitats. 
 
 
 
 

 

Opció per defecte, permet tractar 

la imatge com una lletra, paraula o 
objecte que interactua amb la resta 
de contingut del document. 

Permet moure la imatge lliurement 
pel document adaptant el contingut 

a la forma i mida de la imatge. 

Per moure una 

imatge hem 
seleccionar l’opció 

Quadrat i arrossegar-

la al lloc desitjat. 
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222444...   EEEDDDIIITTTOOORRR   DDD’’’EEEQQQUUUAAACCCIIIOOONNNSSS   
 

Les fórmules matemàtiques solen incloure símbols i estructures de caràcter que no són 
normals en l’edició estàndard de documents. Word incorpora un Editor d’equacions que 
proporciona la inserció de les estructures més habituals cientificomatemàtiques, nombres, 
textos, símbols i equacions. 
 
Accedint al l’opció Inserció-->Objecte-->Microsoft Editor de equaciones 3.0 podem inserir 
equacions al document. 
 

 
 

Una vegada inserit l’objecte podem començar a editar la fórmula mitjançant la barra d’eines 
que se’ns obre. Per escriure la fórmula hem de fer clic on volem escriure o inserir un objecte 
de la barra d’equacions. 
 

2

.

R

mM
GF  

 

 
 

 

 

 

 

 

Parèntesis 

Fraccions i arrels 

Superíndex i subíndex Sumatoris 

Integrals 

Matrius 
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222555...   CCCRRREEEAAACCCIIIÓÓÓ   DDD’’’UUUNNNAAA   TTTAAAUUULLLAAA   DDDEEE   CCCOOONNNTTTIIINNNGGGUUUTTTSSS   

(((ÍÍÍNNNDDDEEEXXX)))   
 
Una taula de contingut és un llistat dels títols d'un document amb la indicació dels números 
de pàgina.  És el que es coneix habitualment amb el nom d'Índex del document. 
Word genera automàticament un índex del document. Per fer-ho, has de seguir els següents 
passos:  
 
1. Una vegada creat i formatat el document podem accedir a 
crear la taula de continguts. Primer cal canviar la visualització del 
document mitjançant l’opció Visualització->Contorn. 
 
 
 
 
2. Seguidament cal anar seleccionant cada títol i subtítol del document i assignar-los un 

nivell de contingut. Assignarem nivell 1 per als títols i nivell 2 per als subtítols, i així, 
successivament. 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. Una vegada finalitzada la configuració de cada títol i subtítol cal retornar a la vista clàssica 
del document mitjançant l’opció Visualització->Presentació d’impressió. Finalment només cal 
inserir a la taula de continguts al lloc desitjat, normalment, a la pàgina següent del títol 
principal del document. Mitjançant l’opció Inserció->Referència->Índex i taules podem 
inserir la taula de continguts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol de nivell 1 

Títol de nivell 2 

Títol seleccionat 

Elecció del nivell 

Podem escollir si desitgem 
visualitzar els números de 

pàgina per a cada títol i 
subtítol. 

Podem escollir el format de 

la taula de contingut. 



INS Sa Palomera   Guia pel Treball de recerca 

Pàgina 39 
  

5. Tan sols ens cal acceptar el formulari prement D’acord. 
També pots fer les mateixos processos activant la barra esquema. Per fer-ho, només cal 
que situïs el punter del ratolí en la barra grisa del menús i cliquis amb el botó dret.  
La barra esquema  es permet assignar nivell a un text seleccionat (igual que en l’apartat 2) i 
actualitzar la taula de continguts. 
 

222666...   SSSAAALLLTTTSSS   DDDEEE   PPPÀÀÀGGGIIINNNAAA   III   DDDEEE   SSSEEECCCCCCIIIÓÓÓ   
 

 

Quan treballem amb word , a la línia d’estat( ), a la part inferior esquerre 
apareix un indicador amb el número de pàgina, però també amb el número de secció a la 
que es troba situat el cursor. 
 
Les seccions ens permeten diferenciar o separar certes parts del document, com ara, 
encapçalaments i peus de pàgina, orientació de la pàgina, formats de columna entre altres. 
 
Mitjançant l’opció Inserció->Salt podem escollir la manera de dividir el document. 
 

 
Per modificar l’orientació de vàries pàgines hem d’inserir un salt de secció continu a: 
 
1. Al final de la pàgina anterior a la pàgina que volem orientar horitzontal. 
2. Al final de l’última pàgina horitzontal. 
3. Accedir a l’opció Fitxer->Format de pàgina i escollir l’orientació horitzontal. 
 
                    Secció 1                     Secció 2                                          Secció 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Provoca que el text que ve a continuació 
s’iniciï en una pàgina nova. 

Provoca que el text que ve a continuació 
s’iniciï a la següent columna. 

Permet dividir el document en diferents 

seccions per tal de poder configurar 
diferents tipus de encapçalaments i peus de 

pàgina i/o diferents orientacions de 
pàgina(horitzontal/vertical). 

 
P
à
g
in

a
 1

 

 
P
à
g
in

a
 2

  
Pàgina 3 

 
P
à
g
in

a
 5

  
Pàgina 4 

 
P
à
g
in

a
 6

 

1. Inserir el primer salt de 
secció continu 

2. Inserim el segon 
salt de secció continu 
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PPPAAARRRTTT   VVVIIIIII   :::   LLL’’’EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓ   OOORRRAAALLL   

   
222777...      OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNNSSS   PPPEEERRR   AAA   LLL’’’EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓ   OOORRRAAALLL   

   
Alguns consells que podeu tenir en compte per fer una bona presentació oral: 
 
1. Preparant l’exposició: 

-L' exposició haurà de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball que 
heu fet. Penseu que no es tracta de llegir un text, sinó de parlar en públic.  

-Penseu quins mitjans tècnics podeu utilitzar (ordinador, reproductor de vídeo, 
llapis de memòria, CD-ROM, connexió a internet...). 

-Si es tracta d’un treball en parelles, repartiu equitativament els continguts 
que haurà d’exposar cada company. 

-Recordeu que disposeu d'un temps limitat.  

2. Elaboreu els continguts de l’exposició oral: 

-L'exposició d’un treball hauria de donar a conèixer el contingut de l’informe 
de la recerca. Podeu seguir una estructura semblant a la memòria escrita: 
introducció, cos de l’informe, conclusions. 

-Identifiqueu i organitzeu les idees principals que voleu transmetre. 

-Penseu com heu de passar d’un punt a un altre de la tema exposició, de 
manera que es vegi el lligam del que aneu dient i que el públic us entengui 
bé. 

-Elegiu els exemples més adequats per a clarificar la presentació i fer-la 
entretinguda. Si voleu, podeu incloure alguna anècdota en l’explicació per a 
captar l’interès del públic. 

-Proveïu-vos d’un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del 
treball i els exemples. El podreu utilitzar durant la presentació. 

-Prepareu  la informació visual per a il·lustrar els punts clau ajudant-vos 
del Microsoft Power Point. Els mitjà visual ha de ser una ajuda per a vosaltres, 
però no poden substituir l’explicació per part vostra, que no pot consistir en la 
simple lectura dels textos exposats en unes diapositives. 

3. Practiqueu l’exposició: 

-Cadascú ha de memoritzar l’estructura i el desenvolupament general de la 
seva intervenció. Fa molt mal efecte que el qui parla hagi de mirar 
contínuament el paper per saber què ha de dir. 
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-Assageu en veu alta i comproveu que la durada de la vostra intervenció no 
sobrepassa el temps de què disposeu. Feu que us escolti el vostre professor 
tutor o d’altres companys de classe: us poden aconsellar sobre molts aspectes 
de la vostra intervenció (claredat, amenitat, etc.). 

-Assegureu-vos que l’explicació oral encaixa bé amb els mitjans audiovisuals 
que heu preparat. 

4. Durant la presentació  

-Mira al públic. No parlis mirant al terra o amb la vista perduda. 

-Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. Si parles de 
pressa no s’entendrà bé el que dius, oblidaràs coses o dir o et repetiràs.... 

-Canvia el ritme i el to de veu durant la presentació, perquè no sigui 
monòtona. 

-Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball. 

-Consulta el guió durant la presentació, però el mínim possible. 

-Harmonitza la teva explicació oral amb els mitjans visuals que facis servir. No 
et limitis a llegir els textos projectats. 

-Centrat en el que és  fonamental, evita les repeticions, no gastis tot el temps 
en un punt perquè això t’obligarà a córrer per a tractar els altres punts.  

-No excedeixis del temps que et toca. 

   

222888...   EEEIIINNNEEESSS   PPPEEERRR   AAA   LLL’’’EEEXXXPPPOOOSSSIIICCCIIIÓÓÓ   OOORRRAAALLL   

   
El vostre suport visual ha de contenir imatges, textos, esquemes, etc.. l’eina més coneguda 
per a preparar presentacions públiques és el Power Point però també n’hi ha d’altres: 
 
prezi.com  és una aplicació que funciona a traves d’internet i serveix també per la creació de 
presentacions amb un component de “zoom” (cal enregistrar-se com a usuari). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../TdR/prezi.com
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222999...   CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIII   DDDEEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   DDDEEE   RRREEECCCEEERRRCCCAAA   
 
 

El treball de recerca es comença el mes de març  i la memòria es lliura el 16 de desembre 

de 2014. La durada del treball de recerca equival a 70 hores de feina. 

Encara que sembli que teniu molt temps heu de fer una planificació acurada de les diferents 

fases del treball.  

28 febrer:  lliurament de la sol·licitud del TdR al vostre tutor/a. 

19 març: publicació de la llista d’assignacions dels TdR. 

1 -11 abril: 1a entrevista amb el tutor/a. 

abril-juny: plantejament d’hipòtesis, objectius del treball i recerca d’informació. 

juny: nota parcial del seguiment (avaluació del tutor/a  i autoavaluació de l’alumne/a) 

setembre-octubre: organització de la recerca i de les dades obtingudes. Elaboració de 

l’esborrany en format digital. 

3 novembre: lliurament de l’esborrany a cap d’estudis. 

16 desembre: lliurament de la memòria (cal adjuntar el quadern de seguiment dins de la 

memòria) a cap d’estudis. Nota final del seguiment (avaluació del tutor/a i autoavaluació de 

l’alumne/a). 

gener 2015: presentació oral. 

 

 


