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DEL TEMA A L’OBJECTIU DE L’OBJECTIU AL MARC TEÒRIC 

 Elecció del tema a partir d’interessos i 
inquietuds personals. 

 Concreció de l’objecte d’estudi, mostra i 
context d’anàlisi. 

 Redacció de la introducció exposant el 
problema d’investigació, origen i 
motivació de la recerca i rellevància 
social de la qüestió. 

 Primera redacció de l’objectiu 
d’investigació. 

 Identificació de termes clau a definir. 
 Recerca bibliogràfica en biblioteca. 
 Identificació de fonts governamentals i no 

governamentals responsables del dret. 
 Resums o gràfics de la informació 

rellevant, identificant la font (citació i 
referència bibliogràfica). 

 Tractament de la informació: síntesi i 
organització en apartats. 

 Ressenya d’investigacions prèvies sobre la 
qüestió de recerca. 

 Elaboració de l’apartat de bibliografia. 

Data: Data: 

1. Introducció 

2. Objectiu 

3. Marc teòric 

Bibliografia 

A quins drets afecta  

el teu problema d’investigació? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols contribuir  

a la protecció d’aquests drets? 

 Sí, investigo pels drets humans 
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INFORME I PRESENTACIÓ DIVULGACIÓ RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES 

 Aplicació dels instruments de recerca. 
 Processament informàtic de les dades. 
 Classificació de les dades. 
 Ordenació per criteris d’anàlisi. 
 Descripció quantitativa i/o qualitativa 

de les dades obtingudes per cada 
criteri d’anàlisi.  

 Interpretació argumentada de les 
dades, inferències i contrast amb el 
marc teòric: per cada criteri, 
interrelacionant criteris i en global. 

 Redacció del cos de la recerca. 

Data: 

 Redacció de conclusions: síntesi de les 
troballes principals de la recerca en relació 
a l’objectiu d’investigació. 

 Valoracions personals: aplicabilitat, límits, 
encerts, dificultats, aprenentatges, noves 
línies de recerca, recomanacions... 

 Confecció de l’informe afegint portada, 
agraïments, índex, numeració de pàgines i 
gràfics... 

 Revisió dels aspectes formals del 
document: estructura, ortografia, 
tipografia... 

 Confecció del pòster de la investigació. 

Data: 

 Devolució a les persones i entitats 
que han col·laborat en la recerca. 

 Participació en premis, fòrums, 
congressos... 

 Inclusió en algun arxiu digital de 
recerca. 

5. Anàlisi  

INFORME 

PÒSTER DE 
RESULTATS 

DISSENY METODOLÒGIC 

Data: 

 Revisió de l’objectiu d’investigació. 
 Concreció de criteris d’anàlisi. 
 Elecció de tècniques per a la recollida i 

anàlisi de dades. 
 Gestió de consentiments informats de 

persones i/o autoritzacions d’entitats 
implicades en la recerca. 

 Confecció i assaig d’instruments. 
 Preparació de la recollida: espais, 

enregistraments, cites... 
 Confecció del pòster del projecte 

d’investigació. 
 

4. Metodologia 

Annexos 

PÒSTER DE 
PROJECTE 
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