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Què és un treball de Recerca? Aspectes pràctics   

 

Un treball de recerca forma part d’un text acadèmic, per tant, ha d’incloure’s dintre 

d’aquest tipus de text. Seria un treball expositiu, és a dir, objectiu, i la seva funció serà la 

de transmetre informació.  El llenguatge serà rigorós, relativament impersonal, i la lògica 

argumentativa haurà de ser impecable. Hi haurà d’haver referències a altres textos (millor 

citar pel cognom i la data de publicació). El vocabulari serà específic de cada disciplina. 

 

Si és un treball de divulgació, per a un públic ampli, com la majoria de treballs de 

recerca, es permet un lèxic menys precís, pot haver algun element subjectiu, sempre que 

no repercuteixi en la seriositat científica, que ha de ser igual de rigorosa. 

 

Podem definir el treball de recerca com una recerca de l’alumne sobre algun tema, a 

través d’unes fonts d’informació; aquestes fonts les haurà de seleccionar, i afegir les 

dades trobades a les seves hipòtesis inicials; finalment, presentarà els resultats en un text 

que sigui clar i agradable de llegir. 

 

La funció d’aquest treball és informar i, a vegades, argumentar per persuadir al lector 

d’alguna cosa. 

 

El procés des de la recerca de fonts d’informació fins a la redacció definitiva de l’escrit és 

el que anomenem treball d’investigació. 

 

Evidentment, un treball bibliogràfic o científic, no buscarà només el que han dit altres 

sobre el tema, sinó que l’alumne ha d’assimilar aquestes fonts, fer-ne una reflexió crítica i 

arribar a la comprensió personal del tema. 

 

 

Com escollir el tema? 

 

Seria convenient que l’alumne tingués interès per aquest tema i també estigués relacionat 

amb els seus estudis, actuals o posteriors. 

 

Pensem que, finalment: 

-Hauran de demostrar que saben alguna cosa sobre el tema i 

-Que ho saben comunicar, d’una forma escrita i després oral. 

 

 

 



Primer han de prendre consciència del tema: 

-Què volen escriure?, Quin és el tema? Quins coneixements en tenen? A qui dirigeixen el 

seu escrit? I Quanta informació hauran de donar? 

 

Delimitaran el tema:  

no serà massa ampli. Millor agafar noves perspectives: visió feminista d’algun tema, 

conversa oral o pragmàtica.... 

 

Abans de llegir bibliografia hauran d’escriure el tema de la manera més específica 

possible: 

si diem “La metàfora a la llengua parlada” no és tant convenient com : “La metàfora com a 

procediment comunicatiu utilitzat a la conversa des d’una perspectiva pragmàtica i 

utilitzant les teories cognoscitives recents”. És més útil i enllaça més amb la finalitat del 

treball. 

 

Després faran una llista de preguntes pròpies del tema (hipòtesis). Si no tenen aquestes 

preguntes abans de començar és que no tenen tema. 

 

 

Cercar bibliografia i prendre consciència del tema: 

 

Aquí pensaran quina és la metodologia més apropiada: bibliogràfica, treball de camp, 

època més adient per aquest treball de camp, material que necessito, possibilitats 

d’entrevistes.... 

 

És el que requereix més temps. Primer és millor anar, un o dos dies, a una bona biblioteca 

(universitària...) Cercar per autor, títol, tema... Però també un llibre ens portarà a l’altre.  

Poden localitzar revistes, així s’aproximen més al tema. Però mai citaran el que no han 

vist, a no ser que sigui inaccessible. 

 

 

Prendran notes: 

 

Per poder fer un resum posterior; i per associar els nous coneixements amb els que 

tenien. Poden subratllar, seria molt convenient, i fer resums o fitxes. El resum ha de ser 

fidel a l’autor, per això és millor agafar cites textuals; no hi hem de barrejar la nostra 

opinió, si cas els comentaris personals els posarem d’alguna manera especial. 

 

Aquest pensament bibliogràfic acabaran assimilant-lo al seu pensament o reflexió. No és 

només una verificació de dades sobre un tema. 

 

Aquests resums són molt importants per arribar al text definitiu, al treball de recerca, 

perquè allà es verificarà  la integració d’aquell pensament aliè amb el nostre. Però 

pensem que sempre s’han d’utilitzar les paraules de l’alumne. 

 



Una vegada s’ha llegit, s’han pres notes i fet resums, la idea que es tenia del tema haurà 

canviat una mica o molt. Intentaran escriure aquesta idea i dir el que volen estudiar, amb 

quin mètode i per què. En aquest moment faran un esquema del treball, no abans, com 

estem acostumats. 

 

 

Esquema del treball: 

 

-Títol. És com un  resum del tema, és el nucli del treball. Per tant ha de ser concret, com 

hem dit abans. Si és un títol suggerent no és tan útil (millor posar-lo de subtítol). Sempre 

s’ha de treballar amb un títol provisional, així es té un objectiu. 

Després amb la tesis com a referència inicial redactaran l’esquema del treball, que els hi 

servirà de guia en tota la composició. 

 

-Faran un Índex o Esquema. Aquest tindrà unes preguntes inicials o hipòtesis, i l’alumne 

relacionarà diferents temes amb aquestes hipòtesis. Aquest índex que després 

desenvoluparan anirà canviant, i sobretot s’haurà de “podar” i seleccionar els temes 

directament relacionats amb el tema inicial. El treball ha de tenir una direcció des del 

primer moment. Aquest esquema o índex tindrà la forma numèrica.... 

 

-La conclusió no és un resum del que s’ha dit, sinó la resposta a aquestes preguntes 

inicials. La conclusió és una generalització i un plantejament (explícit o implícit) a noves 

preguntes. Aquesta conclusió també ha d’estar  dirigida des del primer moment, ha de ser 

sempre un objectiu lligat amb el treball, una fita. 

 

Finalment escriuran el treball seguint els criteris usuals de: Introducció, on s’explica el 

tema, la metodologia i les hipòtesis inicials que poden haver canviat; el cos del treball i les 

conclusions. 


