TREBALL DE RECERCA: LLIURAMENT DE MARC TEÒRIC
Tot seguit trobaràs les instruccions per completar l’esborrany del marc teòric. Després de les vacances de primavera,
hauràs de presentar a tutoria el teu document de treball amb els següents apartats:
1. Introducció
2. Objectiu d’investigació
3. Marc teòric
7. Bibliografia
Per completar el marc teòric, pots seguir aquests passos:
A. FES UN GUIÓ DE LA IN FORMACIÓ QUE NECESSITARÀS
1.

2.
3.

4.

Comença apuntant totes les preguntes que et facis sobre la teva qüestió de recerca. Quines creus que pots
respondre cercant informació a llibres o internet? Són qüestions directament relacionades amb l’objectiu
d’investigació?
Revisa la teva redacció de l’objectiu i subratlla tots els substantius o termes clau que hi trobis.
Posa cada terme clau en un cercle i dibuixa un diagrama com aquest:

El teu marc teòric informarà de cadascun d’aquests termes i de les seves unions: apunta’ls en el teu document
de treball. Seran els grans apartats dels que buscar informació. Endreça les preguntes que et feies inicialment,
en aquests grans apartats.
https://ja.cat/TResborrany

B. CERCA INFORMACIÓ PUBLICADA
5.
6.
7.
8.

Cerca la informació publicada sobre cadascun dels apartats del guió: definicions, característiques, estadístiques,
normativa... Tot allò que t’ajudi a conèixer el teu camp d’estudi.
Comença buscant a la biblioteca municipal 1-2 llibres que tractin algun dels termes. És molt més àgil que
internet!
Recull (resumeix o anota) la informació que trobis i apunta la procedència de cada informació, en notes a peu
de pàgina que informen de l’autor-a i l’any de publicació (citació). Afegeix la referència a la bibliografia.
Segueix buscant a internet institucions públiques i privades que s’ocupen de la teva qüestió de recerca. Amb
un cercador, apunta un dels termes clau i afegeix una d’aquestes paraules:
Del sector públic: Ajuntament, Generalitat, Ministeri, Unió Europea, Nacions Unides...
Del sector privat no lucratiu: Fundació, Federació, Associació...

9.

Apunta l’adreça web de cada entitat pública o privada que trobis amb el cercador. A continuació, busca amb
Google informació dins del seu espai web. Dels resultats que apareguin, tria els PDF que són documents tancats.

10. Copia i enganxa la informació pertinent dels documents que vagis trobant. És imprescindible que apuntis la
procedència de cada informació: citació i referència.
https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2217

C. ORGANITZA I RESUMEIX LA INFORMACIÓ
11. A mida que reuneixes informació, organitza-la en apartats, amb títols que orientin sobre el seu contingut.
12. A mida que tinguis informació per a cada apartat, procedent d’almenys 2 fonts diverses (públic/privat,
local/global...), ves resumint-la:
▪
▪
▪
✓
✓
✓

Primer, expliques aquella informació en què totes les fonts coincideixen.
Després, exposes continguts que afegeix alguna de les fonts.
Finalment, presentes les qüestions en què la informació entre fonts difereix o és, fins i tot, contradictòria.

Exposa la informació sense entrar en valoracions personals (les deixem per les conclusions del treball).
Recorda citar les fonts (citació a peu de pàgina i bibliografia).
Vigila amb els plagis! Resumeix la informació citant sempre la font (citació a peu de pàgina i bibliografia) i indicant
“entre cometes” els fragments que reprodueixes.

D. FINALMENT, RESSENYA INVESTIGACIONS PRÈVIES
13. Busca quina investigació prèvia existeix sobre la teva qüestió de recerca. Pots fer servir aquests dos recursos:
dialnet.unirioja.es
tdx.cat (busca amb Google i l’eina site: )
14. Tria almenys 2 investigacions i resumeix en un sol paràgraf: quin era el problema i objectiu d’investigació, en
què va consistir la investigació (mètode) i quines van ser les troballes (resultats o conclusions). Fixa’t en les
tècniques i instruments que apliquen: poden ser d’interès per al teu disseny metodològic.

LLIURA EL MARC TEÒRIC EN LA DATA INDICADA
Al tercer trimestre, dissenyem la metodologia per a l’estiu, recollir i analitzar dades. Per aquest disseny, necessites un
marc teòric. Lliura’l en la data indicada, compartint el teu document de treball amb el tutor o tutora del TR.
▪

Amb el document de treball obert, en el menú superior, clica Fitxer i l’opció Comparteix.

▪

Tria “Obtén l’enllaç” i l’opció “Pot comentar”.

