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TEMA

Aclariment de dubtes sobre el TR
Expressió d'interessos

OBJECTIU

Elecció del tema
Elecció de l'objectiu d'investigació
Concreció de l'objecte d'estudi
Redacció d'introducció i objectiu d'investigació
Identificació dels conceptes clau a definir
Recerca bibliogràfica en la biblioteca municipal
Recerca bibliogràfica en organismes públics

MARC TEÒRIC

Recerca bibliogràfica en ONG
Resums o gràfics de la informació rellevant,
identificant la font
Cerca d'investigacions prèvies sobre la qüestió
Confecció del marc teòric, identificant les fonts
(citacions bibliogràfiques)
Elaboració de l'apartat bibliografia
Aclariment de dubtes amb persona experta

DISSENY METODOLÒGIC

Revisió de l'objectiu d'investigació
Definició de criteris o indicadors d'anàlisi, basats en
el marc teòric
Concreció de tècniques de recollida i anàlisi de
dades
Redacció d'autoritzacions i consentiments informats
Gestió d'autoritzacions i consentiments informats,
temps, espais i recursos materials
Confecció i assaig d'instruments de recerca
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Recollida i enregistrament de dades
Processament informàtic de les dades
Revisió i depuració de les dades processades

ANÀLISI DE DADES

Ordenació de les dades segons criteris d'anàlisi
Descripció gràfica i verbal de les dades obtingudes
per cada unitat d'anàlisi
Comparació d'anàlisis entre unitats, entre criteris,
amb el marc teòric...
Contrast de la interpretació amb persones expertes

COMUNICACIÓ CONCLUSIONS

Síntesi i enumeració dels resultats principals de la
recerca

DIVULGACIÓ

Confecció del cos de la recerca

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

Valoracions personals: límits, aplicabilitat, noves
línies de recerca, recomanacions...
Confecció de l'informe de recerca
Disseny de la presentació oral

Divulgació: premis, fòrums, publicacions,
transferència...
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