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• TREBALL: 
 

– És tot allò que fem per tal d’obtenir un resultat 

 

– Comença amb la tria del tema i acaba amb l’exposició oral 

 

– Inclou la redacció de la memòria 

  

• MEMÒRIA: 
 

– És el document escrit en el qual recollim el treball realitzat 
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Treball i memòria 



• ORIGINALITAT: 
 

- Ha de tenir components inèdits 
 (Què puc fer que ningú no hagi fet abans?) 
  
- Ha d’aportar alguna cosa interessant o útil 
 (Què aporta el meu treball?) 

 
• TREBALL DE CAMP 
 

- Operacions “sobre el terreny” que generen informació nova 
 
 

EL TEMA ÉS MOLT MENYS IMPORTANT QUE LA IDEA!!! 
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Principals característiques d’un bon treball 



Models de treball 
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D’OBSERVACIÓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           DE CREACIÓ 

 
 
   
  
 
D’EXPERIMENTACIÓ 



Observació Experimentació Creació 

Estudi del trànsit d’una 
zona 

Utilització pràctica de 
tècniques de persuasió 

Il·lustració d’un llibre de 
contes 

Anàlisi de l’obra d’un 
escriptor poc conegut 

Emulació actualitzada d’un 
experiment històric 

Disseny i construcció d’un 
robot 

Seguiment del moviment 
d’un cos celeste 

Simulació d’inversió 
borsària 

Confecció d’un pla 
d’empresa 

Història d’un edifici antic 
Estudi sonor de la sala 
d’actes de l’institut 

Proposta de rutes 
d’excursió amb BTT 

Estudi del timbre 
d’instruments musicals  

Simulació matemàtica del 
comportament d’un aleró 

Escriptura d’un programa 
informàtic 

Etc. Etc. Etc. 

Models de treball (exemples) 
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Ingredients imprescindibles 



Plantejament 

Planificació 

Realització 

Presentació 
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Fases del treball de recerca 

Abans de la 1a entrevista 

QUÈ? COM? 

QUAN? 
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Plantejament i planificació (I) 

• TRIA DEL TEMA 
 
• FORMULACIÓ DE PREGUNTES i/o HIPÒTESIS 
 
Preguntes: Allò que no sabem i volem esbrinar 
 Exemple:  Quines espècies d’arbres hi ha als parcs? 
 
Hipòtesis: Allò que sospitem i volem comprovar o refutar (contrastar) 
 Exemple: Les dones dediquen més temps a la cura dels fills que els homes 
   (Qui dedica més temps a la cura dels fills: els homes o les dones?) 

 
• FORMULACIÓ D’OBJECTIUS 
 
Transformació de les preguntes i/o hipòtesis en frases que comencin amb un infinitiu 
 
 Exemple: CATALOGAR les espècies d’arbres que hi ha als parcs de la ciutat 
 Exemple: COMPARAR el temps que dediquen els homes i les dones a la cura dels fills 
 
 

 

 



• DISSENY DEL TREBALL 
 
 Escriure els passos que es farà per tal d’assolir els objectius 

– Descripció del treball de camp 
– Previsió de fonts documentals a consultar 

 
• PLANIFICACIÓ 
 
 Establiment d’un calendari realista 
 
• DIARI DE RECERCA 
 
 Apuntar cada pas que donem. Cal crear-lo el primer dia 
 

 

• 1a ENTREVISTA AMB EL TUTOR 
  

 Explicació detallada del vostre projecte 
 Presentació per escrit de tots els documents anteriors 
 Comença la realització del treball amb les correccions i reorientacios oportunes 
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Plantejament i planificació (i II) 



www.lapissarra.cat 
 

Document (Dossier de batxillerat): 
“Guia del Treball de Recerca – Curs 2022-2023”  

 
• TRIA DEL TREBALL:  Subapartat 2.1.1.- pàg. 9 

 
• PREGUNTES, HIPÒTESIS i OBJECTIUS:  Apartat 1.3.- pàg. 6 
 

Document (Dossier de 4t d’ESO): 
“Projecte de Recerca de 4t d’ESO – Dossier de l’alumne”  

 
• DISSENY DEL TREBALL DE CAMP:  Apartat 1.1.-  pàg. 2 
 
• DIARI DE RECERCA:  Apartat 4.3.- pàg. 10 
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Informacions útils per a consultar 



 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 
 

 

 

Marcel Jorba Jorba 
INS Pere Vives Vich 


