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Treball recerca 4t_ tasca_ 2 
 

 

Cada dia rebem milions d’estímuls: veiem i sentim coses, olorem, llegim, toquem i, 
com que ho trobem tan natural, la majoria de les vegades no ens fem preguntes so-
bre aquestes coses. Un treball de recerca sol consistir, bàsicament, a plantejar una o 
més preguntes i trobar-ne les seves respostes. 
 

Exemple de pregunta: “A quines velocitats circulen els cotxes per aquest tram de 
carrer?” 
 
El treball consistiria, en bona part, a buscar un sistema per calcular aquestes veloci-
tats i utilitzar-lo per determinar-les. 
 
A vegades, en plantejar una pregunta, ja sospitem quina serà la resposta (de fet, 
podem plantejar la resposta abans que la mateixa pregunta). Aquesta resposta pos-
sible s’anomena hipòtesi. 
 
Exemple d’hipòtesi: “La majoria de cotxes que circulen per aquest tram de carrer ho 
fan per sobre de la velocitat permesa” 
 
La pregunta podria ser idèntica a la de l’exemple anterior i el treball seria, si fa no fa, 
el mateix. L’enfocament del treball, però, seria una mica diferent: 
 
PREGUNTA: Cal respondre-la. 
HIPÒTESI: Cal comprovar si és certa o no (i, si s’escau, en quina mesura és certa o 
no ho és). 
 
Adonem-nos que, donada una hipòtesi, sempre podem formular la pregunta cor-
responent però que, en canvi, donada una pregunta, no sempre podem formular 
una hipòtesi. Per tant, proposarem dues maneres de realitzar el treball: 
 
Quan es parteix de PREGUNTES: 
Quan es parteix d’HIPÒTESIS: 
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A l’hora de plantejar un treball, no hi acostuma a haver-hi inconvenients a barrejar 
preguntes i hipòtesis. Com que ja hem vist que a una hipòtesi sempre li correspon 
una pregunta, en aquest exercici ens centrarem únicament en les preguntes i con-
sistirà justament a aprendre a FER-SE PREGUNTES sobre objectes quotidians als 
quals, habitualment, no se sol prestar atenció. 
 
Per tal de facilitar les coses, a continuació es faciliten una sèrie d’exemples corres-
ponents a diferents assignatures que, llegits atentament, donen pistes de com es 
poden fer aquest tipus de preguntes. 
 

1. Plantejar la pregunta Buscar la manera de respondre-la Trobar la respos-

taFormular la hipòtesiComprovar si la hipòtesi és certa. 
 

2. Plantejar la pregunta Buscar la manera de respondre-la Trobar la respos-
ta. 

 
 

L’exercici consisteix a: 
 

1.- Llegir els exemples. 
2.- Formular 10 preguntes sobre cada objecte proposat. 
 

EXEMPLES: 

• OBJECTE: EL MERCAT 
• PREGUNTES: 
- Quins són els orígens del mercat? 
- On està situat el mercat i perquè? 
- Quins són els diferents conceptes de mercat? 
- Quines són les rutes comercials antigues del mercat? 
- Quina és l’etimologia de la paraula “mercat”? 
- Quina és l’organització física del mercat? 
- Podem parlar de “mercat global”? 
- Internet, és un mercat? 
Com funciona un mercat? 
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OBJECTE: L’ESTAT 
PREGUNTES: 
- Què és un estat? 
- Quines característiques essencials ha de tenir l’estat? 
- Quins objectius ha de tenir un estat? 
- Quins tipus d’estat hi ha? 
- Quines característiques té cada tipus d’Estat? 
- Què és una nació? 
- Quines diferències hi ha entre estat i nació? 
- Quines relacions hi ha d’haver entre estat i nació? 
- Origen del poder de l’estat? 
- Quins límits té el poder de l’estat? 
- Quines relacions han de tenir les persones amb l’estat? 

 
OBJECTE: L’EQUACIÓ DE SEGON GRAU  
PREGUNTES: 
- De quins elements es composa? 
- Què signifiquen els coeficients? 
- Quines són les estratègies de simplificació abans de la seva resolució? 
- Quina és la fórmula de resolució i com s’obté? 
- Hi ha situacions particulars que permetin una resolució més simplificada? 
Quines són? 
- Quina relació hi ha entre la gràfica de la paràbola i les solucions? 
- Es pot saber el nombre de solucions sense resoldre-la? 
- Per a què serveix?  
 
 

OBJECTE: L’AUTORRETRAT 
PREGUNTES: 
- Què és un autoretrat? 
- Quines tècniques s’han utilitzat? 
- Han de ser sempre figuratius? 
- Tots són físicament un retrat fidel de l’autor? 
- Volen també transmetre el caràcter d’aquest autor? 
- Molts autors han utilitzat aquest gènere? Ho han fet per decisió pròpia o per 
encàrrec? 
- No tots els autoretrats d’un mateix autor són iguals. Perquè? Depèn del lloc, 
del moment...? 
- Les proporcions són sempre reals? 
- Podem trobar la desproporció o la desfiguració en alguns autoretrats?  
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OBJECTE: EL TRIATLÓ 
• PREGUNTES: 
- De quines proves està compost? 
- Quin és el seu ordre? 
- Perquè aquest ordre? 
- Quines són les qualitats físiques que cal entrenar? 
- Quin és el seu origen? 
- Quantes modalitats de triatló hi ha? 
- Com es fan els canvis entre una disciplina i una altra? 
- Hi participen més noies que nois normalment? 
- A Igualada, hi ha algun campionat de triatló? 
- Quines categories té aquest esport? 
- Quines són les edats dels millors triatletes? 
- Quina és la triatló més dura i on es fa? 
  

OBJECTE: LA BORSA 
• PREGUNTES: 
- Què és la borsa? 
- Com funciona? 
- Que és una acció? 
- Que vol dir cotitzar? 
- Quin risc té jugar a la borsa? 
- Quantes n’hi ha, de borses? 
- Puc jugar a borsa per Internet? Com? 
- Quins avantatges tenen les empreses que cotitzen a borsa? 
- Què és una S.A.? I una S.L.? 
- Qui pot jugar a la borsa? 
- Què és un broker? 
- Quan van aparèixer els brokers? 
- Perquè es produeixen els cracks borsaris? 
- Com funcionen els índex que surten als diaris? (Dow Jones, Nikkei, Ibex35...) 

 
ATENCIÓ: La tècnica que cal aplicar a continuació consisteix a fer totes les pregun-
tes que ens vinguin al cap, per senzilles o inútils que puguin semblar. Quan això es 
fa en equip es sol anomenar “BRAINSTORMING” (Pluja d’idees). Tot i això, l’exercici 
també es pot fer de forma individual. En aquest cas, val la pena posar en comú els 
resultats un cop fetes les preguntes per tal d’adonar-nos de les coses “que no se’ns 
han acudit a nosaltres mateixos”. 
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OBJECTES PROPOSATS: (Cal redactar 10 preguntes sobre cada un d’ells) 
 

• OBJECTE 1: EL PETROLI (Ciències Naturals) 
• OBJECTE 2: L’ONU (Filosofia) 
• OBJECTE 3: UN BOLÍGRAF PILOT (Tecnologia) 
• OBJECTE 4: L’ESCULTURA URBANA (Visual i Plàstica) 
• OBJECTE 5: EL MAR (Ciències Socials) 
• OBJECTE 6: EL JOC (Educació Física) 
• OBJECTE 7: LA DIVISIÓ (Matemàtiques) 
• OBJECTE 8: ELS BANCS (Economia) 
• OBJECTE 9: ELS REFRANYS I FRASES FETES (Català) 
• OBJECTE 10: EL MOVIMENT (Física i Química) 
 

Si vols, enlloc de fer la pràctica pots anar directament a fer preguntes sobre el teu 
objecte d’estudi. 


