
 

 

TREBALL DE RECERCA: TASQUES INICIALS 

Tot seguit trobaràs les instruccions per començar el treball de recerca, presentant una primera versió dels apartats: 

1. Introducció 

2. Objectiu d’investigació 

Per això, completa les tasques següents. 

A. CARPETA DE DRIVE I ESBORRANY DE TREBALL 

1. Crea una carpeta en el teu Drive amb el nom “TR_Tema”. Si fas el treball en equip, feu una única carpeta 

compartida entre l’alumnat que formeu l’equip de treball. 

2. Dins la carpeta, desa una còpia pròpia d’aquest document. Serà el teu document de treball al llarg del curs, 

que compartiràs amb la tutoria del TR. 

https://ja.cat/TResborrany  

B. POSA PER ESCRIT LA INTRODUCCIÓ 

3. En l’apartat 1. Introducció del document explica l’origen i motivació de la teva recerca. Per redactar-ho, comença 

anotant idees sobre aquestes qüestions: 

a) Quin tema has triat? Què vols investigar? Què vols fer?  

b) Per què t’interessa aquest tema? 

c) A qui més podria interessar aquest tema? Quins problemes de l’entorn ajuden a resoldre les 

investigacions en aquest tema? 

d) Revisa l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i relaciona la teva recerca amb almenys un 

Objectiu de Desenvolupament Sostenible.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

4. A partir d’aquests apunts, redacta la introducció dedicant almenys un paràgraf a cadascun dels punts anteriors. 

 Per exemple: 

El meu treball de recerca tracta sobre... 

Aquest tema m’interessa perquè... 

Aquest tema em sembla important perquè... 

Les investigacions en aquest àmbit contribueixen a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible...  

Si fas el treball en equip, poseu en comú els vostres apunts personals i feu una redacció comuna.  

C. CONCRETA L’OBJECTIU 

5. Completa aquesta fitxa per a la redacció de l’objectiu d’investigació.  

Fitxa per a la redacció de l’objectiu (PDF) 

6. Amb les respostes de la fitxa, redacta una oració simple (amb un sol verb en infinitiu) que expressi el teu objectiu 

d’investigació: descriure, identificar, comparar, determinar... Intenta que sigui el més precís possible però no et 

preocupis si no el tens del tot clar; ho seguiràs treballant amb la tutoria durant el curs. 

LLIURA LES TASQUES ANTERIORS COMPARTINT EL DOCUMENT AMB LA TUTORIA 

7. Comparteix el document de treball amb el tutor o tutora del teu Treball de recerca: 

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

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

http://recercapau.ub.edu/
https://ja.cat/TResborrany
https://ja.cat/TResborrany
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://recercapau.ub.edu/files/fitxa-redaccio-objectiu-recerca.pdf

