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GUIA DE SEGUIMENT DEL TREBALL DE RECERCA 

 
INS BISBE SIVILLA DE CALELLA CURS 2014-2015 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’ alumnat de Batxillerat d’acord amb la normativa vigent ha de realitzar un treball de recerca al 
Batxillerat. 

El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l’estudiant pot aplicar i contextualitzar 
els seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències generals per a la recerca, 
l’argumentació i l’expressió, i també és un recurs per a l’avaluació de l’alumnat. 

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la 
investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del 
professorat. Això implica tant la realització d’activitats de laboratori o de camp com activitats de 
documentació bibliogràfica. 

L’objectiu del treball és que l’alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en 
àmbits de recerca que poden ser diferents d’aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun 
tema d’interès que estigui al seu abast. D’aquesta manera, l'alumnat es prepara per adaptar-se a 
situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d’aplicar 
diferents procediments, fer transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar capacitat 
per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. En cap cas l’objectiu principal del 
treball és obtenir resultats científics nous i homologables a la recerca en àmbits educatius o 
professionals superiors, sinó que la finalitat essencial és aplicar un mètode lògic per a la resolució 
de problemes abastables que permeti l’aportació personal de l’alumnat i que sigui compatible amb 
la dedicació horària dels altres components del currículum. 

( Decret 142/2008) 

Els diferents departaments coordinaran els treballs de recerca. L’alumne serà assessorat per un 
professor ( el tutor de recerca) que farà el seguiment del treball orientant-lo sobre les tècniques 
habituals emprades i també sobre la bibliografia que cal consultar.  

La realització del treball de recerca contribueix de manera directa al desenvolupament d’una de 
les competències generals del batxillerat: la competència en recerca. 
Altres competències que es treballen: 

Competència de gestió i tractament de la informació (cercar, seleccionar i analitzar 
informacions procedents de fonts diverses).  
Competència digital (cerca i ús d’informació en xarxes com Internet i Intranet).  
Competència comunicativa (amb la memòria escrita i l’exposició oral de la recerca),  
Competències personal i interpersonal (autonomia, emprenedoria, empatia i maneig 
encertat de les habilitats socials)  
Competència de coneixement i interacció amb el món (en els vessants natural, social i 
cultural).  
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1. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS DEL TREBALL DE RECERCA 
 
a) Al llarg del batxillerat, l’alumnat ha de consolidar les seves capacitats de recerca i 
desenvolupar-ne de noves tot aplicant-les a les diferents matèries del currículum. Tanmateix, vista 
la importància que té el desenvolupament d’aquestes capacitats i el seu interès didàctic, s’ha 
establert que al currículum de cada alumne ha de figurar la realització d’un treball de recerca. 
 
b) El treball de recerca té una equivalència horària de 2 crèdits del currículum del batxillerat i un 
valor a la qualificació final del 10%. 
 
c) El treball de recerca és un terreny en el qual l’estudiant pot aplicar els seus aprenentatges: és 
un mitjà per aprendre, fonamentalment per desenvolupar capacitats generals per a la recerca, 
l’argumentació i l’expressió, i també és un recurs, en definitiva, per a l’avaluació de l’alumnat. 
 
d) El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la 
investigació que realitza cada alumne en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part. Això 
en molts casos implica la realització d’activitats de camp (enquestes, experiments, muntatges, 
visites,...) i no només activitats de recerca bibliogràfica. 
 
e) El treball de recerca es fa sobre un tema concret que els alumnes trien lliurement o que hauran 
d’escollir entre una àmplia proposta feta pels diferents departaments didàctics del centre o bé que 
hauran acordat amb el tutor. 
 
f) El treball de recerca es pot fer en grup, amb un màxim de 2 membres, encara que es 
recomana que sigui individual. 
 
g) Durant la realització del treball de recerca, l’alumne ha de ser orientat sobre les tècniques 
habituals emprades en qualsevol recerca. 
 
h) Procés d'assignació del Treball de Recerca: 
 
Per sol·licitar treball de recerca l’alumne haurà d’ordenar totes les matèries per ordre de 
preferència. Si no s’omplen totes les caselles la sol·licitud és considerarà nul·la i l’alumne haurà de 
fer el treball de recerca de la matèria que disposi de professorat una vegada s’hagin fet les 
assignacions de tots els seus companys. 

Els criteris que se seguiran per assignar treballs de recerca als alumnes són els següents: 

1. Cap professor tutoritzarà més de dos treballs de recerca. En casos excepcionals, i a petició 
del professor, es podrà assignar més de dos treballs al mateix tutor. 

2. L’assignació dels alumnes als diferents departaments o seminaris es farà per ordre de nota 
en la matèria seleccionada. La nota es calcula fent la mitjana aritmètica de la nota de 
primera i segona avaluació de primer de batxillerat.  

3. Els TdR es distribuiran de manera equilibrada segons el número de professors de l’equip 
docent de batxillerat de cada departament.  

4. No s’assignarà un segon TdR a cap professor fins que tots els professors de l’equip docent 
de batxillerat i departament de psicopedagogia no en tinguin assignat un.  

5. En el cas de matèries de modalitat tenen preferència els alumnes que cursen la modalitat 
respectant entre ells l’ordre de nota mitjana.  

Els diferents departaments hauran de fixar qui serà (entre els seus membres) el tutor de cada un 
d’aquests alumnes. 

L’ alumne, una vegada li sigui assignada matèria per fer el treball de recerca, triarà el tema a partir 
de les indicacions particulars de cada departament al qual està assignat o bé d’acord amb el seu 
tutor de batxillerat. 

i) La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les 
capacitats següents: 



 3 

 
1. Fer una cerca sobre un tema d’interès personal i que sigui abastable, durant un temps 
determinat i de manera constant i aprofundida. 

2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació 
amb la metodologia de recerca. 

3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts 
d’informació i documentació adients. 

4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la 
dimensió ètica dels processos. 

5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final 
dels resultats. 

6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció 
lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs. 

 

 
2. ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA 
 
La part formal del Treball de recerca s'haurà explicat a 4t d'ESO (lliurant la part d'aquesta guia que 
correspon a aquest apartat). 
A les tutories del 2n trimestre de 1r de Batxillerat s'haurà de fer un recordatori d'aquesta part i 
lliurar aquesta guia a l'alumnat. 
 
a) L'alumnat farà la seva tria de prioritats per departaments durant el tercer trimestre. Des de 
coordinació de batxillerat es comunicarà a cada departament els alumnes que els han estat 
assignats i els caps de departament hauran de fer una trobada amb els alumnes per presentar-los 
les possibilitats que tenen i comentar-los les indicacions bàsiques. Els alumnes hauran d’escollir 
un tema a mitjan del mes de maig tenint en compte aquesta trobada amb els caps de 
departament, tot i que el tema definitiu s'hauria de perfilar amb la primera trobada que realitzin 
amb el tutor que se'ls assignarà.  
 
b) Els treballs s’assignaran als departaments segons la normativa abans esmentada sota el 
control que efectuaran els tutors de 1r de batxillerat i la coordinadora de batxillerat. Seran els 
departaments els que repartiran de manera interna la tutorització dels treballs que els han estat 
assignats. 
 
c) La delimitació, l’esquema del tema i la hipòtesi de partida s’haurien de fixar a la 1a trobada 
obligatòria (es poden realitzar trobades lliures sempre que calgui). El tutor del treball lliurarà l’acta 
de l’entrevista inicial (darrera setmana de maig) a la coordinadora de batxillerat i se’n quedarà 
una còpia. Això s’haurà de fer en les quatre entrevistes obligatòries. 
 
d) La documentació i les activitats de camp es faran a partir de l’estiu i durant part del primer 
trimestre. Es tracta d’una fase de recollida d’informació i de selecció de material. Per això el tutor 
lliurarà una segona acta amb la valoració del treball realitzat a l’estiu (primera setmana 
d’octubre) i una tercera acta abans del Nadal (15-19 de desembre) per valorar la feina feta i si 
s’han complert els acords presos. Ha de constar una nota numèrica final en les actes de les 
trobades 2a, 3a i 4a. 
 
e) La quarta entrevista obligatòria (12-16 de gener) donarà la quarta nota de seguiment. En 
aquesta trobada caldrà presentar un esborrany de la memòria escrita en format paper o digital. 
Les 3 notes de les entrevistes faran mitjana i representaran el 30 % de la nota final. Si la 
valoració del tutor és molt negativa, és a dir, si els alumnes no han treballat gens o no han 
complert cap dels acords presos, es podria suspendre definitivament el treball de recerca. 
 
f) La memòria ha de seguir els criteris de presentació, que es troben a l’apartat 5 d’aquest 
dossier i s’haurà de presentar el dia 27.01.15. El seu lliurament es farà a la secretaria del centre 
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durant l’horari lectiu. S’hauran de lliurar dues còpies impreses tant en 1a convocatòria com en 
segona. 
 
g) La memòria escrita i l'exposició oral hauran de ser en català, exceptuant els treballs que 
pertanyin al departament d'idiomes i/o castellà que es podran fer en les llengües triades pels 
alumnes prèvia comunicació i acord amb el tutor del treball.  
 
h) La preparació de l’exposició oral es duu a terme des que es lliura la memòria escrita fins que 
té lloc l’exposició oral davant del tribunal seguint les pautes del tutor del treball. Durarà uns 15 
minuts. A continuació el tribunal disposarà de 10-15 minuts per comentar i/o preguntar els temes 
que consideri escaients. 
 
i) Els tribunals estan formats per 3 professors: El tutor del treball de recerca, un professor del 
mateix departament i un professor d'un departament diferent. Es formaran a partir del 22 de gener. 
El tutor del treball és qui haurà de triar els companys que l’acompanyaran en el tribunal i ho 
comunicarà a la coordinadora de batxillerat. 
 
j) Els tribunals d’avaluació i exposició oral tindran lloc el 9 i 10 de febrer. Es recomana als 
alumnes que provin amb suficient anterioritat els materials que necessitaran. 
 
k) Els alumnes no poden saber la nota el mateix dia. La seva publicació es farà una setmana 
després d’acabar l’última exposició dels treballs de recerca. Per tant, el tutor no pot fer saber a 
l’alumne la nota final amb anterioritat a la seva publicació el dia assignat. 
 
l) Els alumnes que hagin suspès el treball de recerca tindran l'oportunitat de recuperar-lo durant 
la setmana d'exàmens finals de segon de batxillerat i, així, poder optar a anar a la selectivitat de 
juny. La nota màxima serà, llavors, un 5. El 14 de maig lliurament de la memòria i la setmana que 
ve exposició oral. Serà obligatori aixecar acta de dues trobades de seguiment del 7 al 10 d'abril i 
del 4 al 8 de maig. 
 
 
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA 
 
Els Criteris d'Avaluació del Treball de Recerca que entraran en vigor a l'INS Bisbe Sivilla de 
Calella a partir del curs 2014-2015 formen part de la voluntat expressada en el nou Projecte de 
Direcció de donar un nou impuls als treballs de recerca de batxillerat i s’intentaran consensuar i 
polir en diferents reunions de Tutors de Recerca, Equips docents i Caps de Departament.  
 
1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball. 

2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball. 

3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius plantejats. 

4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes 
generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies. 

5. Seleccionar de forma correcta les fonts d’informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts 
diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva 
mètodes d’anàlisi i interpretació de les dades. 

6. Redactar una memòria ben estructurada i amb rigor formal, on s’exposin les idees principals 
amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi. 

7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball. 

8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el 
vocabulari tècnic específic. 

9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa. 

10. Emprar les TIC durant el procés de recerca i presentació dels resultats. 
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4. PAUTES D’AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA I L’EXPOSICIÓ ORAL 
 
Els Criteris d’Avaluació segueixen aquestes pautes generals: 
 
a) El/la tutor/a avalua el procés de recerca del seu treball a partir del seguiment que ha anat fent 
durant, com a mínim, 4 entrevistes obligatòries. El 30% de la nota final del treball queda fixada 
en les notes parcials de les tres actes d’avaluació del seguiment del treball de recerca. Es tindran 
en consideració els següents aspectes: assistència, participació, esforç, constància, capacitat de 
treball, compliment dels acords, planificació, recollida de dades. Es pot donar una nota diferent a 
cada membre del grup de treball en funció de la seva aportació. Les notes han de consistir en una 
qualificació numèrica sense decimals compresa entre 0 i 10. 
 
b) El Tribunal valorarà la memòria escrita, és a dir, avalua el contingut del treball i les fonts i 
recursos d'investigació utilitzats. En aquest sentit es tindran en compte els aspectes formals i 
procedimentals (correcció, estructuració, claredat, ordre i rigor, ortografia, presentació,... i tots 
aquells punts que figuren en els criteris formals de presentació) i els aspectes conceptuals 
(introducció, conceptes, desenvolupament del tema, idees, conclusions). La nota d’aquesta part 
equivaldrà a un 50% del resultat final i es calcularà sumant la nota de cada membre del Tribunal 
dividint-la entre 3. També ha de ser un nombre enter entre 1 i 10. 
 
c) El Tribunal valorarà l’exposició oral a partir dels següents criteris: l’expressió oral, la 
coherència argumentativa, la capacitat de síntesi i les respostes plantejades pel Tribunal. Aquesta 
nota valdrà el 20% del resultat final i sortirà de la suma de les notes donades (entre 1 i 10) pels 
membres del Tribunal dividint el resultat obtingut entre 3. 
 
d) La Qualificació Final es calcularà de la següent manera: 
-Seguiment de la investigació (nota del tutor/a) =30 %  
-Memòria Escrita (nota del Tribunal) =50 % 
-Exposició Oral (nota del Tribunal) =20 % 
 
e) La Nota Final Numèrica serà la resultant de sumar les tres notes anteriors i ha de consistir en 
un nombre enter entre 1 i 10. 
 
f) Només es podrà qualificar un treball amb la màxima puntuació, 10, quan el resultat final obtingut 
sigui igual o superior a 9’5. Aquest criteri s’aplica igual per arrodonir totes les notes. Per exemple, 
7’4 equival a un 7 i 7’5 dóna un 8. 
 
g) Tot aquell treball que s’hagi presentat fora de termini tindrà una penalització de 2 punts sobre 
la nota final obtinguda, és a dir, s’aplicarà un coeficient corrector del 0’8%. 
 
h) Si un alumne obté una nota inferior o igual a quatre, ha de recuperar el treball de recerca i per 
fer-ho haurà de tornar a presentar el treball altra vegada abans d’acabar el curs o durant la 
setmana d'exàmens finals i el seu tutor haurà de fer-li un seguiment quinzenal. En aquest cas la 
nota del treball serà com a màxim un cinc. 
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MEMÒRIA ESCRITA 
 
           PROF. 1-PROF. 2-PROF.3/GLOBAL 
 
 
CONCEPTES, PROCEDIMENTS I VALORS 
 
INTRODUCCIÓ(8%)         ______ - _____ - _____ / _____ 
 
CONTINGUT (40%)         ______ - _____ - _____ / _____ 
 
CONCLUSIONS (20%)        ______ - _____ - _____ / _____ 
 
GRAU D’ORIGINALITAT (8%)       ______ - _____ - _____ / _____ 
 
 
ASPECTES FORMALS 
 
CORRECIÓ EN L’ÚS DE LA LLENGUA (12%)     ______ - _____ - _____ / _____ 
 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA (12%)      ______ - _____ - _____ / _____ 
 
 
          TOTAL ______ 
 
 
EXPOSICIÓ ORAL 
 
 
CONCEPTES, PROCEDIMENTS I VALORS 
 
CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ(40%)      ______ - _____ - _____ / _____ 
 
AMENITAT (10%)         ______ - _____ - _____ / _____ 
 
CAPACITAT DE RESPOSTA (20%)       ______ - _____ - _____ / _____ 
 
 
ASPECTES FORMALS 
 
ADAPTACIÓ I CORRECCIÓ A LA LLENGUA ORAL (20%)   ______ - _____ - _____ / _____ 
 
ORGANITZACIÓ DEL TEMPS (10%)      ______ - _____ - _____ / ______ 
 
 
          TOTAL ______ 
 
 
Es lliurarà a cada tutor un document d'excel amb fórmules per a la realització immediata de l'acta 
final amb els tribunals. 
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5. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL ESCRIT  

 
a) Parts de què consta la memòria escrita 
 
Tot el treball de recerca ha de quedar reflectit en la memòria escrita. Aquest document es compon 
de diverses parts, les obligatòries són les escrites en negreta. Aquest document es compon de 
diverses parts: unes són obligatòries (les que estan escrites en negreta en el guió següent) i unes 
altres que són facultatives (les que estan escrites en rodona). 
 

1. Coberta 
2. Nota d’agraïments  
3. Índex general 
4. Índex d’il·lustracions (fotos, dibuixos, mapes, gràfiques, taules,...) 
5. Llista d’abreviacions o de símbols 
6. Introducció (amb el plantejament de la hipòtesi i/o els objectius) 
7. Cos de la memòria 
8. Conclusions 
9. Bibliografia 
10.Glossari 
11. Index de noms propis 
12. Índex temàtic 
13. Annexos 

 
1) Coberta 
 
A la coberta del treball hi haurà de constar: el tipus de treball, el títol, el nom dels autors/es, el nom 
del tutor/a que l’ha dirigit, el curs i grup, l’institut o centre, la població i la data. El títol del treball ha 
d’oferir, en poques paraules el màxim d’informació possible. La coberta consistirà en un full de 
cartolina protegit per un full de plàstic transparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treball de Recerca 

La contaminació  

 
Anna Soler i Ferrer 
Mireia Gras i Alegre 

 
Dirigit per  

4t ESO C 
INS Bisbe Sivilla de Calella 

Calella, a 12 de juny de 2014 

Tipus de treball.................................. 

Títol.................................................. 

Autors/es........................................... 

Tutors/es........................................... 

Curs i Grup........................................ 
Centre............................................... 
Població i data.................................. 
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2) Nota d’agraïments 
 
Pàgina en què figura un text molt breu amb el qual es manifesta l’agraïment a la persona o 
persones que hi han ajudat tot orientant, assessorant o facilitant informació i/o documents sobre el 
tema del treball. 
3) Índex General 
 
Es tracta del guió del treball. En aquesta llista cal exposar per ordre els títols i els subtítols (amb la 
numeració que els encapçala) de les diferents parts de la memòria. S’ha d’indicar el número de 
pàgina on comencen perquè sigui fàcilment localitzable. 

   
   
  ÍNDEX GENERAL 
  0. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 5 
  1. DOS MODELS DE DIARI ........................................................................................................... 7 
  1.1. El diari informatiu ...............................................................................................................  7 
 1.1.1. Format ..................................................................................................................... 7 
 1.1.2. Disseny i compaginació.......................................................................................... 10 
 1.1.3. Estil de redacció ..................................................................................................... 11 
 1.2. El diari sensacionalista.....................................................................................................  15 
 1.2.1. Format .................................................................................................................... 15 
 1.2.2. Disseny i compaginació.......................................................................................... 16 
 1.2.3. Estil de redacció .................................................................................................... 17 
 1.2.4. Distinció entre informació i opinió .........................................................................  19 
 2. PREDOMINI ACTUAL D’UN MODEL MIXT ............................................................................ 21 
 2.1. Combinació dels dos models en la creació del diari popular............................................  21 
 2.2. Reculada en els models informatiu i sensacionalista........................................................ 28 
 2.3. Influència dels mitjans audiovisuals .................................................................................  32 
 3. ADAPTACIÓ DE LA REDACCIÓ AL NOU MODEL................................................................. 37 
 3.1. Coneixement del model i preparació dels periodistes...................................................... 37 
 3.2. Les tècniques periodístiques............................................................................................ 39 
 3.2.1. Mètodes de treball .................................................................................................. 39 
 3.2.2. Selecció de la informació......................................................................................... 42 
 4. CONCLUSIONS ....................................................................................................................... 49 
 5. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................... 51 
 6. ANNEXOS...............................................................................................................................  53 
 6.1. Glossari bàsic .................................................................................................................. 53 
 6.2. Portades: diaris informatius, sensacionalistes i populars ................................................. 5 
 
 
4) Índex d’il·lustracions 
 
Si s'inclou aquest índex és recomanable presentar en forma de llista les il·lustracions o figures que 
s’han inclòs en la memòria (fotos, dibuixos, mapes, gràfics, taules,...). La llista reprodueix el 
número d’ordre de cada il·lustració, el títol que porta i el número de pàgina on s’hi troba. 

 
 ÍNDEX D’IL·LUSTRACIONS 
 Figura 1.Classificació dels mitjans de comunicació............................................. 8 
 Figura 2. Procés d’elaboració d’un diari.............................................................. 9 
 Figura 3. Organigrama de la direcció d’un diari ................................................  11 
 Figura 4. De les fonts d’informació a la redacció ..............................................  13 
 Figura 5. Les 10 grans agències de premsa.....................................................  15 
 Figura 6. Estils de presentació: simètric, horitzontal, vertical ........................... 16 
 Figura 7. Recursos tipogràfics i compaginació .................................................  17 
 Figura 8. Estructura de la notícia: la piràmide invertida....................................  19 

 Figura 9. Els 20 diaris europeus més venuts....................................................  20 
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5) Llista d'abreviacions o de símbols 
 
Aquesta llista és apropiada en els treballs amb un bon nombre d’expressions o conceptes 
presentats de manera abreujada o en forma de símbol. S’ordena alfabèticament i, al costat de 
cada símbol o abreviació, s’indica la paraula o enunciat complet que hi correspon  
 
 
6) Introducció 
 
És la part inicial de la memòria. Té per objecte presentar, breument, la motivació del tema elegit i 
l’objectiu o hipòtesi de la recerca. És fonamental exposar-hi la metodologia que hem utilitzat (els 
procediments de documentació, d’observació, d’experimentació) així com també apuntar els 
problemes trobats a la recerca, i presentar les etapes que s’han seguit per a la seva elaboració. És 
imprescindible redactar la introducció quan ja tenim la memòria pràcticament enllestida.  
 
7) Cos de la memòria 
 
El cos n’és la part fonamental. Descriu la metodologia que s’ha utilitzat, les informacions 
obtingudes (incloses les il·lustracions, gràfics o esquemes, ...), les explicacions, els arguments, les 
anàlisis, etc... que s’han fet durant tot el procés. Cal organitzar aquesta exposició en capítols, 
apartats o subapartats. 
• Capítols: Els capítols són les grans divisions del cos de la memòria. Disposats segons un ordre 

lògic i progressiu, han de tenir una extensió que permeti exposar-hi els diferents nuclis temàtics 
del treball.  

• Apartats: Els capítols se subdivideixen en apartats i en subapartats. Aquestes unitats distri-
bueixen, dins del capítol, els diferents aspectes temàtics tractats. 

• Títols: Els capítols, els apartats i els subapartats han de dur un títol que presenti el contingut, i 
han d’anar numerats, habitualment a través de la classificació decimal. 

• Notes: Els comentaris o explicacions marginals, les dades complementàries o la referència a 
un document es presenten en forma de notes fora del text, a peu de pàgina. L’existència d’una 
nota a peu de pàgina s’indica mitjançant una crida (número en superíndex) col·locada al punt 
convenient del text. Cada nota va encapçalada pel mateix número de la crida corresponent. 
S’ha d’evitar un excés de notes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dos models de diari 
1.1. El diari informatiu 
No hi ha unanimitat a l’hora d’utilitzar un terme que 
identifiqui aquest model de diari. El que entenem per diari 
informatiu és aquell periòdic que també s’ha anomenat 
informatiu-seriós. És un diari que aspira a aportar el màxim 
d’informació ordenada i classificada tot marcant clarament 
els diferents gèneres periodístics i separant amb netedat 
allò que és opinió d’allò que són simples narracions de fets 
(v. 1.1.4). 
1.1.1. Format 
Tradicionalment , aquest diaris han adoptat el format 

estàn-dard
1
, o semblant, com Le Monde o La Vanguardia . 

Però en els últims 25 anys, nombrosos diaris informatius 

han adoptat el format tabloide
2
... 

1 De dimensions grans tradicionalment de 36,6x 5,15 cm. 

2. De dimensions més redundes: avui d’uns 28 x 40 cm. 

Títol d’un capítol 
Títol d’un apartat 

Numeració dels capítols, apartats i subapartats 

Remissió a una altra part del treball 
Títol d’un subapartat 

Crides numerades 

Filet de separació 
Notes a peu de pàgina 
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8) Conclusions 
 
El cos de la memòria acaba en un capítol de conclusions que ofereix, resumits, els resultats del 
treball degudament comentats i relacionats amb l’objectiu o hipòtesi exposats en la introducció. En 
les conclusions també es poden proposar solucions a eventuals problemes detectats, tot indicant, 
si és el cas, la possible aplicació pràctica dels coneixements obtinguts o bé assenyalant nous 
camins per a altres recerques. 
 
9) Bibliografia 
 
És la llista, ordenada alfabèticament, que conté les informacions que identifiquen tots els docu-
ments citats en el text o utilitzats per elaborar el treball. 
 

 
 
10) Glossari 
 
Col·lecció d'explicacions dels mots difícils que són explicats per altres de més corrents i moderns 
generalment de la mateixa llengua. S'escriuen en ordre alfabètic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
    1.1 
           1.1.1 
                 1.1.1.1 
                 1.1.1.2 
                 .......... 
           1.1.2 
                 1.1.2.1 
                 1.1.2.2 
                  .......... 
    1.2 
           1.2.1 
                 1.2.1.1 
                 1.2.1.2 
                 .......... 
           1.2.2                 

Com es pot observar, habitualment no es col·loca un punt després del 
número que designa l’últim nivell. 
D’altra banda, és costum d’atribuir el número 0 a la introducció. 

La classificació decimal aplicada a la numeració dels capítols, apartats i 
subapartats de la memòria, té una lògica de construcció molt simple: 

5. BIBLIOGRAFIA 
Així es fa un diari (videocassette VHS). Lleida: Diari 
Segre. 15 min. 

ALBERT, Pièrre. La Presse. París: Presses Univer-
sitaires de France, 1995. 

GIFREU, Josep. “La difusió de premsa diaria i setmanal a 
Catalunya”, dins Anàlisi. Quaderns de Comunicació i 
Cultura, num. 1, 1980, p.23 – 61. 

UNIVERSITY OF NEW MEXICO. Printing Terms 
Dictionary (en línia). http://uniprint.com/terms/a.htm 
(consulta:17.2.200). 

……….. 

Exemple de document en 
videocassette 

Exemple de llibre 

Exemple d’article de revista 

Exemple de document consultat 
a través d’Internet 
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11) Índex de noms propis 
 
En una memòria en què abunden els noms de persones, de lloc, d’obres, de publicacions, ... s’hi 
pot incloure un índex de noms (anomenat també índex onomàstic), ordenats alfabèticament, amb 
indicació de la pàgina o pàgines on són mencionats. Al títol de l’índex, s’hi ha de fer constar el 
tipus de noms que recull.  
 
7    ÍNDEX DE NOMS DE PERSONES I PERIÒDICS 
 
Albert, Pierre 5, 7   Roig, Xavier 17,  
19Avui 7, 8-10    San Agustín 30, 
34Casasús, Josep M. 17,19  Saperas, Enric 20-22 
El Periódico 8 – 10   Solà, Joan 19 
El Punt 7, 8, 10    Salutati, Coluccio 24 
………….  
 
12) Índex temàtic 
 
Consisteix en la tria de les paraules que expressen nocions o conceptes propis del tema 
desenvolupat. Els mots o expressions són ordenats alfabèticament i van seguits del número de la 
pàgina o pàgines on apareixen  
 
8   ÍNDEX TEMÀTIC 
caixa, 10, 12   en línia, 35 

a sang, 10, 13   encartar, 37 

a tota pàgina, 11, 18  entrevista, 13, 21 

agencia de premsa, 29-31  filet, 16 

.........    ...... 

 

13) Annexos 
 
Els annexos constitueixen uns suplements d’informacions interessants i útils: taules amb dades 
numèriques resumides en el text, quadres cronològics, il·lustracions, gràfics, descripcions deta-
llades d’un mètode o d’una tècnica, glossari dels termes del tema tractat, qüestionari d’una 
enquesta, reproducció íntegra d’una entrevista o d’un document (dels quals s’ofereix en el cos de 
la memòria únicament citacions o extractes),... 
Els annexos han d’anar numerats i titulats d’acord amb el tipus d’informació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
6.1 Glossari bàsic 
a caixa Es diu de l’element gràfic imprès limitat per marges. 
a sang Es diu de l’element gràfic imprès que s’estén fins al contorn de la pàgina, 
sense cap marge. 
a tota pàgina Es diu del format de notícia, anunci publicitari, etc. Que ocupa tota 
la superfície d’una pàgina o d’una doble pàgina. 
....... 
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b) Redacció i presentació formal de la memòria escrita 
1. Redacció, llengua i estil 
Abans de redactar la memòria escrita, és important passar per una fase de reflexió durant la qual 
es llegiran o revisaran el conjunt de tasques fetes, el material i les informacions recollides al llarg 
de la recerca, amb vista a assimilar-les i a tenir-ne una visió de conjunt: 

-El tema de la recerca. 

-La pregunta inicial. 

-La hipòtesi de partida o la idea central. 

-El contingut de les fitxes de documentació. 

-L’esquema provisional del treball. 

-Els resultats interpretats en el treball de camp. 

Durant aquesta revisió s’hauria d’anar distingint també allò que són fets d’allò que són idees o 
opinions, allò que són causes d’allò que són conseqüències; s’hauria d’establir una jerarquia de 
les informacions segons la importància: remarcar allò que és essencial. Si durant la revisió se’ns 
acuden idees, detalls i informacions complementàries, convé incorporar-les a la nostra 
documentació, de la qual caldrà eliminar tot allò que sigui superflu o que s’aparti del tema del 
treball. 
2. Pla de redacció de la memòria 

Tenint en compte les parts de què consta una memòria escrita i les funcions que en desenvolupa 
cadascuna, caldrà organitzar la nostra documentació a fi de preparar la fase de redacció. Així 
caldrà: 

-Fixar, d’acord amb la hipòtesi o idea central, el fil conductor del treball i, per a tant, establir les 
informacions, dades o idees fonamentals que caldrà retenir al llarg de la memòria. 

-Preveure com es distribuiran en les diferents parts del cos de la memòria les informacions, dades 
o idees fonamentals, i com s’ordenaran d’una manera lògica i progressiva. Amb vista a 
confeccionar el pla de redacció de la memòria, caldrà partir de l’esquema provisional del contingut 
del treball per tal de: 

 1.Revisar-ne els títols i subtítols, i si cal, reordenar-los, completar-los, agrupar-los, 
subdividir-los o suprimir-los. 

 2. Anotar a sota de cada títol i subtítol el contingut, en forma de punts o notes, que s’hi 
desenvoluparà durant la redacció. 

 

3. Redacció d’esborranys i de la versió definitiva 

Una redacció lògica, clara, precisa, formal i correcta gramaticalment no s’aconsegueix al primer 
intent. Per arribar-hi, cal començar per proves o esborranys, que es revisaran i milloraran 
posteriorment. La memòria escrita, que tracta un tema més o menys especialitzat, amb un 
vocabulari específic i precís, amb un disseny de presentació i unes convencions gràfiques molt 
estrictes. Tot això fa encara més necessària l’elaboració d’esborranys abans de redactar-ne la 
versió definitiva. 

 

4. La versió definitiva 

Cal tenir present que la memòria té objectiu comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i 
precisa, els resultats o conclusions a que s’ha arribat en l’estudi del tema, així com la metodologia 
que hem utilitzat, el procés seguit, els documents consultats,... 

Encara que els primers destinataris de la memòria són els membres del tribunal que l’avaluaran, 
no s’ha d’oblidar que la comunicació de la recerca va més enllà: qualsevol altre estudiant o 
persona interessada pel tema del treball ha de poder consultar-la, i fins és possible que es pugui 
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publicar en una revista, que pugui optar a un premi o que es pugui presentar a un concurs. És per 
això que, a l’hora de redactar-la, cal adequar-la a un tipus de destinatari: probablement persones 
adultes, amb estudis secundaris fets o que cursen estudis superiors, amb un interès pel tema,... 
encara que la majoria dels casos no s’haurà de redactar pensant en especialistes del tema. Això 
no obstant, sempre caldrà presentar-hi les informacions d’una manera clara, precisa, completa i 
ben encadenada (sense salts o buits informatius que hagi d’imaginar-se el lector), però sempre 
rigorosa. Tot i que puguem conèixer a fons el tema no s’ha de caure en tecnicismes innecessaris, 
en una redacció complexa o obscura o bé en la pedanteria. A més a més, cal tenir cura de les 
següents comprovacions: 

-Que no s’ha omès cap par essencial de la memòria. 

-Que s’ha revisat la presentació de la bibliografia. 

-Que s’han repassat els títols i la seva numeració. 

-Que s’han revisat la presentació formal i/o compaginació del document, procurant que siguin 
homogenis i coherents (la numeració de les pàgines, els tipus de lletra,...). 

-Que s’han comprovat la correcta inclusió, numeració i titulació de les il·lustracions, gràfics, 
taules,... 

-Que s’han detectat les possibles errades comeses durant el tecleig del text, així com també s’han 
esmentat aquelles errades conseqüència de la correcció lingüística. 

 

c) Compaginació 
Pel que fa a la configuració i la impressió de les pàgines de la memòria escrita cal: 
-Utilitzar fulls blancs del format DIN A4 verticals, per una cara. 
-Presentar el text justificat, alineat al marge superior esquerre. 
-Deixar, a cada pàgina, quatre marges: l’esquerre ha de ser de 3 cm (espai que permet 
l’enquadernació o relligat de la memòria) i el dret de 2,5 cm. Els marges superior i inferior de la 
pàgina han de ser de 3 cm. 
-Utilitzar, al llarg de tota la memòria una mateixa família de lletres o caràcters, en aquest cas 
ARIAL d’un cos o grandària d’11 punts per al text principal. 
-Les notes a peu de pàgina, els peus d’il·lustracions o gràfics i les citacions presentades en 
paràgraf a part s’han de distingir del text principal amb un cos de lletra més petit de 9 punts. 
-Separar amb una línia en blanc, després de punt i a part, els diferents paràgrafs del text. També 
es pot prescindir d’aquesta línia en blanc, però aleshores cada nou paràgraf comença amb la 
primera línia entrada dins del text, després d’haver fet unes cinc pulsacions. 
-En el cas de les notes a peu de pàgina se solen separar del text principal per un filet curt 
(fragment de línia molt fina). 
-Deixar entre les línies del text principal un interlineat d’un espai i mig. 
-Paginar o numerar les pàgines correlativament. La numeració pot ser centrada o alineada a la 
dreta a la part inferior de la pàgina. Al full del títol i al de la nota d’agraïments, no s’imprimeix la 
numeració, però són comptades com a pàgines; així la numeració comença a imprimir-se a la 
pàgina de l’índex general i continua fins al final de la memòria, inclosos la bibliografia i els 
annexos. 
 
d) Divisions del text: els títols 
 
La divisió del text en capítols, apartats, subapartats, ... numerats i titulats ha de reflectir l’estructura 
de la memòria escrita: n’ha d’indicar el contingut i l’articulació o jerarquia de les parts. L’índex 
general s’elabora quan ja s’ha enllestit la memòria escrita, reflecteix aquesta divisió del text tot 
reproduint-ne els títols i subtítols de les parts i la numeració que els encapçala. 
Recordeu que els títols han de ser curts, clars i representatius del contingut que encapçalen. 
Hi ha diversos estils de presentació formal dels títols, vegem-ne una mostra: 
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Divisions Lletra Cos Tipus 

Títol del treball Arial  18 punts negreta 

Títol del treball Arial 14 punts negreta 

Títol del treball Arial 12 punts negreta 

Títol de subapartat Arial 11 punts negreta 

Títol de subapartat Arial 11 punts normal 

 
Cada capítol de la memòria ha de començar en una pàgina nova, així si, per exemple, un capítol 
acaba a la meitat d’una pàgina, se’n deixa en blanc la resta i el nou capítol comença a la pàgina 
següent.  
Tant el títol de la memòria com els títols de les diferents parts del text s’escriuen sense punt final i 
no se subratllen mai. 
No s’ha de deixar mai sol un títol a l’última línia d’una pàgina: ha de passar a la pàgina següent, 
encapçalant la part del text que introdueix. 
Abans i després dels títols s’ha de deixar almenys una línia en blanc, per tal que es puguin 
identificar més fàcilment. 
En els títols de dues línies, la segona s’ha d’arrenglerar amb la primera lletra de la primera línia 
(no amb el número de capítol o apartat) 
En els títols de dues línies, s’ha de tenir en compte de no deixar al final de la primera els eventuals 
articles, preposicions i conjuncions, que cal passar a la línia següent. 

 

e) Tipus de lletra 
La major part de la memòria s’ha d’escriure amb lletra normal, i els altres tipus de lletra es 
reserven per destacar o diferenciar certs elements del text. Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els 
títols) 
-La negreta s’utilitza pels títols i subtítols. 
-La versaleta es fa servir per escriure, en la bibliografia i en les notes a peu de pàgina, els 
cognoms dels autors d’obres consultades o citades. 
-La cursiva presenta uns usos generalment establerts. S’escriu en cursiva: 
-El títol de publicacions periòdiques. 
-El títol de parts d’obres. 
-Paraules d’un altre idioma. 
-Nom científic de les espècies vegetals i animals. 
-Paraules mal escrites expressament, tant perquè pertanyen al registre col·loquial com al 
particular. 
-Els símbols de magnituds i els termes algebraics en textos i fórmules matemàtiques. 
 

f) Límit de pàgines 
La coberta, nota d'agraïments, índex general, índex d’il·lustracions, llista d'abreviacions o de 
símbols, introducció, cos de la memòria, bibliografia, índex de noms propis i índex temàtic; han de 
tenir una extensió màxima de 70 pàgines. 
Els annexos no tenen limitació de pàgines. 
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6. ACTES DE SEGUIMENT QUE HAN DE FER ELS TUTORS 

Durant l’elaboració del treball de recerca s’hauran de presentar 4 actes de seguiment. 

Les dates de presentació dels fulls seran: 

ACTA D’ENTREVISTA INICIAL: darrera setmana de maig (no implica nota) 

2a ACTA DE SEGUIMENT: 1a  setmana d'octubre (amb nota) 

3a ACTA DE SEGUIMENT: abans de Nadal (amb nota) 

4a ACTA DE SEGUIMENT: 2a setmana de gener (amb nota i lliurament d'un esborrany) 

 

L'acta original s'haurà de lliurar a la coordinadora de batxillerat i el tutor se'n quedarà una còpia. 

 

7. FUNCIONS DEL PROFESSOR-TUTOR DEL TREBALL DE RECERCA 

a) Vetllar per acomplir els plantejaments comuns del treball: objectius, calendari, avaluació,... 

b) Assegurar-se la coordinació amb altres tutors. 

c) Mantenir amb els alumnes reunions periòdiques. 

d) Formar part del tribunal de recerca i avaluar el treball escrit i l’exposició oral, a més de fer 
l’avaluació del procés de desenvolupament del treball. 

e) Assessorar respecte als possibles problemes. 

 -Orientar i informar sobre els recursos a emprar més adients. 

 -Assegurar-se que l’alumne conegui els continguts bàsics sobre treballs d’investigació. 

 -Vetllar perquè es compleixin les condicions següents: 

  1. Regularitat en la realització de les tasques. 

  2. L’adequació de les fonts d’informació al tema. 

  3. La selecció correcta de la informació. 

  4. L’estructuració adequada del dossier. 

  5. La tria acurada i acotació estricta del treball de recerca. 

  6. La distinció dels aspectes bàsics dels secundaris. 

  7. L’aplicació de la metodologia i estratègies correctes. 

  8. El coneixement clar de quin és l’objectiu que es persegueix amb el treball. 

  9. L’arribada a conclusions i llur argumentació. 

  10. L’assessorament en la redacció del treball i en l’exposició oral (en públic). 

f) El tutor haurà de tenir molta cura a no portar el seu assessorament a nivells que acabin per 
provocar la inhibició de l’alumne o una reducció excessiva de les seves iniciatives i de la seva 
pròpia responsabilitat. 

g) El tutor del TdR, conjuntament amb els tutors i la coordinadora de batxillerat, ha d'animar i 
assessorar l'alumne/a que hagi realitzat un TdR brillant perquè es presenti als diferents premis 
oficials que es convoquen i a participar en el Recerk de Calella. 


