
 

 

TREBALL DE RECERCA: PRIMER RESUM D’INFORMACIÓ 

Tot seguit trobaràs instruccions per iniciar el marc teòric i completar el proper lliurament del teu document de treball:  

1. Introducció 

2. Objectiu d’investigació 

3. Marc teòric: un primer resum (extensió mínima: mitja pàgina d’informació pertinent) 

7.    Bibliografia: referències bibliogràfiques del resum 

A. IDENTIFICA ELS ELEMENTS CLAU DEL TEU OBJECTE D’ESTUDI  

1. 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? 

2. Revisa la teva redacció de l’objectiu i subratlla tots els substantius o termes clau que hi trobis.  

3. Posa cada terme clau en un cercle i organitza’ls en un diagrama similar a aquest: 

 
4. El teu marc teòric informarà de cadascun d’aquests termes i de les seves interseccions: apunta’ls al teu 

document de treball. Seran els grans apartats dels que buscar informació. Endreça les preguntes que et feies 

inicialment, en aquests apartats.  

B. CERCA INFORMACIÓ PUBLICADA I PRESENTA UN PRIMER RESUM 

5. Comença buscant a la biblioteca municipal almenys 1 llibre que expliqui algun dels termes. És molt més àgil 

que internet!  

6. Anota i resumeix la informació pertinent que trobis en aquest llibre sobre almenys 1 dels termes clau de la 

teva recerca. Aquest resum ha de proporcionar almenys una definició d’aquell terme, establir el seu significat i, 

si s’escau, les controvèrsies sobre el seu ús.  

7. Apunta la procedència de cada informació, en notes a peu de pàgina que informen de l’autor-a i l’any de 

publicació (citació).  

8. Afegeix la referència bibliogràfica del document a l’apartat de bibliografia, del teu document de treball. 

✓ Exposa la informació sense entrar en valoracions personals (les desem per a les conclusions del TR). 

✓ 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. 

Recursos per citar i referenciar la bibliografia: 

«Citació bibliogràfica» [en línia]. A: Criteris de la universitat de barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. Serveis lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2217> [consulta: 17 

novembre 2021]. 

Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau [en línia]. Barcelona: serveis 

lingüístics, universitat de barcelona. <http://www.ub.edu/tfg> [consulta: 17 novembre 2021]. 

9. Lliura el resum en el mateix document de treball compartit amb tutoria, junt amb la Introducció, l’Objectiu i 

la Bibliografia citada. 

http://recercapau.ub.edu/
http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2217
http://www.ub.edu/tfg

