
EL TREBALL 
DE RECERCA 
DE 
BATXILLERAT

Lluís Agustí

Amadeu Pons

https://fbd.ub.edu/directori/ficha30
https://fbd.ub.edu/directori/ficha10
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca


Objectius

Saber què és un treball de recerca i com s’estructura

Prendre consciència de la necessitat de citar les fonts 

i saber com fer-ho

Conèixer fonts d’informació bàsiques per documentar-nos

Aprendre tècniques de cerca d’informació



Un treball de recerca és…

Una oportunitat de demostrar que sabem:

Pensar a partir del que hem après al llarg de la nostra vida d’estudiants

Investigar sobre un tema de manera creativa i original

Redactar i exposar la nostra experiència de manera acadèmica



Etapes d’un treball de recerca

Plantejament: escollir el tema, concretar el títol, 

preparar un sumari provisional…

Documentació: seleccionar fonts d’informació, 

llegir-les, prendre notes…

Treball de camp (si s’escau) 

Redacció: desenvolupar el contingut 

Darrers passos: acabar la bibliografia, corregir 

la redacció, preparar la presentació



Etapa de plantejament

Tria del tema: a partir de propostes dels professors, 

interessos personals, temes vinculats a l’entorn cultural…

Concreció del títol: que sigui identificatiu, entenedor, 

el més específic possible

Exploració del camp temàtic: trobar les paraules que 

millor l’identificaran per facilitar la cerca d’informació

Preveure el temps disponible per investigar i planificar-ho 

a l’agenda personal



Etapa de documentació

Identificació de paraules clau: trobar les paraules que millor 

identifiquen el treball per facilitar la cerca d’informació

Exploració del camp: lectura d’enciclopèdia

Cerca de documentació: llibres (en biblioteques), 

articles de revista (en repositoris), notícies de premsa 

(en hemeroteques). Si s’escau: tesis, legislació, 

imatges, estadístiques…

Preparació de la bibliografia



Estructura del treball

Portada

Sumari

Introducció

Cos del treball

Conclusions 

Bibliografia

Annexos



Reculls de treballs de recerca

Cercador de treballs de recerca 

del Consorci d’Educació de Barcelona

Treballs premiats per la Fundació Catalunya-La Pedrera

Treballs de recerca premiats per AGAUR

Treballs premiats en l'àmbit 

de la Informació i Documentació

Recull de premis per a treballs de recerca

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/impuls_recerca/cercador_de_treballs_de_recerca
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/orientacio/premisrecercabat/
https://www.recercat.cat/handle/2072/1759
https://www.ub.edu/portal/web/biblioteconomia-documentacio/premi-recerca
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/


La bibliografia

La bibliografia és la part del treball de recerca en què es mencionen 

tots els documents, tant impresos com en línia, que s’han 

consultat per fer el treball.

La referència o citació bibliogràfica és un conjunt de dades 

que identifiquen un document (exemple: llibre, article de revista, pàgina web, 

vídeo...).

La bibliografia es composa de totes les referències bibliogràfiques, 

ordenades alfabèticament.



Tipologia de documents

Documents possibles en una bibliografia:

Llibres

Articles de revistes i de diaris

Entrades d’enciclopèdies

Capítols de llibres

Pàgines i portals webs

Enregistraments sonors

Vídeos

Etc.



La referencia bibliogràfica

Elements bàsics d’una referència bibliogràfica:

Autor(s)

Títol: subtítol

Localitat de publicació

Editorial

Any

Dimensions físiques

URL i data de consulta (si és en línia)

Exemple:

Bou i Vilalta, Concepció. 

Rellotges de sol a Catalunya: 

un patrimoni per descobrir. 

El Papiol: Efadós, 2004. 287 p. 



Recomanacions per a les citacions 

Existeixen un gran nombre de recomanacions per a la redacció 

de les citacions bibliogràfiques i la confecció de les bibliografies. 

Podem escollir la que més convingui. En qualsevol cas, 

és imprescindible que el conjunt sigui coherent, és a dir,

homogeni. 

Algunes recomanacions són: APA, Harvard, ISO i MLA.

Més informació: CUB (Criteris Universitat Barcelona).

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/45402/8/Estilo-Harvard.pdf
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_une
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_mla
https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=356


Estructura de la referència segons tipus de document 

L’ordre dels elements depèn del tipus de document:

Llibres

Cognoms, Nom de l’autor. Títol: subtítol. Altres responsables. Núm. d’edició 

o versió. Lloc: Editorial, any. Pàgines. (Col·lecció; núm.). 

Pàgines web

Títol. Edició o versió. Lloc: Entitat responsable, data.

<URL>. [Data de consulta]. 



Estructura de la referència segons tipus de document 

L’ordre dels elements depèn del tipus de document:

Articles de revista

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol de l’article”. Títol de la revista. Volum 

i número de la revista (data), paginació. <URL>. [Data de consulta]. 

Capítols de llibre

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol del capítol”. En: Cognoms, Nom. Títol 

del llibre. Lloc de publicació: Editorial, any, paginació. <URL>. [Data de 

consulta]. 



Ordenació de la bibliografia

La bibliografia sol anar al final del treball, abans dels annexos. 

S’ordena alfabèticament pels cognoms dels autors; 

quan tinguem alguna obra sense autor, entrarà pel títol.

Podem usar l’eina d’ordenar de Word, 

però haurem de comprovar que tot sigui 

correcte, en especial els articles inicials,

que no s’han de tenir en compte.



Exemple d’ordenació 

Burdick, Alan. Por qué el tiempo vuela: una investigación no solo científica. 

Barcelona: Plataforma, 2018. 398 p.

Farré Olivé, Eduard. “Rellotges i rellotgers al Montblanc del s. XVIII”, Aplec de 

treballs, 1993, núm. 11, p. 75-92. 

<https://www.raco.cat/index.php/Aplec/issue/view/1298/showToc>. [Consulta: 

06/05/2019].

Garfield, Simon. Cronometrados: cómo el mundo se obsesionó con el tiempo.

Barcelona: Taurus, 2017. 407 p.

Rovelli, Carlo. L’ordre del temps. Trad., Carlo Rovelli. Barcelona: Anagrama, 

2018. 177 p.  

El tiempo y los calendarios. 30 de novembre de 2010. Blogodisea. 

<http://www.blogodisea.com/el-tiempo-y-los-calendarios.html>. 

[Consulta: 06/05/2019]. 

https://www.raco.cat/index.php/Aplec/issue/view/1298/showToc
http://www.blogodisea.com/el-tiempo-y-los-calendarios.html


Una eina útil: Zotero

Zotero és un programa de gestió de referències bibliogràfiques

lliure i de codi obert, amb una extensió, de preferència, per 

al navegador Mozilla Firefox.

Ens ajuda a capturar tota mena de referències bibliogràfiques

mentre naveguem per Internet.

Descarregar Zotero en el nostre navegador Mozilla Firefox.

https://www.zotero.org/download/


Hi ha vida més enllà de Google… 

Tipologia de recursos d’informació

Existeixen fonts d’informació 

especialitzades temàticament, 

o per la tipologia de la informació que 

recullen. De cara al treball de recerca 

has de tenir en compte diferents tipus 

de recursos:

• Diccionaris i enciclopèdies

• Catàlegs de biblioteques

• Repositoris d’articles de revista

• Hemeroteques digitals

• Bancs d’imatges i vídeos

• Estadístiques

• Legislació

• ...



Fem l’aproximació amb un exemple

Ens hem proposat iniciar una recerca sobre la mesura del temps 

al llarg de la història.

Proposta de tema:

Mesura del temps al llarg de la història



Primer ens cal identificar termes clau 

associats al tema de recerca

Explorem el camp temàtic:



Un diccionari?

“Rellotge” al Diccionari

de la llengua catalana 

https://mdlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=rellotge&operEntrada=0


Alguns altres diccionaris

Diccionari de la llengua catalana (IEC)

Diccionario de la lengua española (RAE)

Merriam-Webster

Cercador de diccionaris en línia (TERMCAT)

https://dlc.iec.cat
http://www.rae.es
https://www.merriam-webster.com/
https://www.termcat.cat/es/diccionaris-en-linia


Un diccionari de sinònims?

Diccionari de sinònims

• Diccionario de 

sinónimos y antónimos 

• Diccionari de sinònims

https://www.wordreference.com/sinonimos/reloj
https://sinonims.iec.cat/sinonims.asp


I per traduir paraules o webs?

Traductors 

Google Traductor

https://translate.google.es/?hl=ca


Una enciclopèdia

Les enciclopèdies ens ofereixen més informació sobre el tema 

que ens interessi, amb possibilitat d’imatges, mapes, etc.



Una enciclopèdia general?

Viquipèdia

“Rellotge” a la Viquipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rellotge


Hi ha enciclopèdies especialitzades

Medline plus

Stanford encyclopedia of Philosophy

Encyclopedia Mythica

En algunes guies temàtiques de biblioteques se’n troben una bona mostra, tant 

de generals, com de temàtiques. Per exemple: a la biblioteca de la UPF.

https://medlineplus.gov/spanish/
https://plato.stanford.edu/contents.html
https://pantheon.org/
https://guiesbibtic.upf.edu/guiestematiques


Google… més enllà de l’ús habitual de Google

Google



Google… més enllà de l’ús habitual de Google

Google

Cerca avançada a Google 

https://www.google.es/advanced_search?hl=ca


Buscar amb més precisió a la web?

Cerca avançada a Google 

https://www.google.es/advanced_search?hl=ca


Buscar a la web?

Google acadèmic

https://scholar.google.es/schhp?hl=ca


Buscar a la web?

Google llibres

Google llibres

https://books.google.cat/advanced_book_search?hl=ca


Buscar a la web?

Alertes de Google

Alertes de Google

https://www.google.com/alerts?hl=ca&gl=us


Localitzar documents a prop de casa?

c

Aladí: catàleg de la Xarxa

de Biblioteques Municipals

http://sinera.diba.cat/


Localitzar documents a prop de casa?

Llista de titols

Registre bibliogràfic

Aladí: catàleg de la Xarxa

de Biblioteques Municipals

http://sinera.diba.cat/


Localitzar documents especialitzats?

c

Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC)

http://ccuc.cbuc.cat/


c c

Informació de les biblioteques universitàries

i especialitzades on podem trobar exemplars 

d'aquesta obra.



Únicament llibres?

Les investigacions es donen a conèixer principalment 

en revistes científiques, sobretot en les ciències naturals 

i aplicades.

Els articles de revista són la font d’informació científica 

per excel·lència.

La informació dels articles de revistes especialitzades 

són la punta de llança de la informació científica.



On trobar articles de revista?

Dialnet

Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/


On trobar articles de revista?

Dialnet



On trobar articles de revista?

RACO: revistes catalanes amb accés obert

RACO: revistes catalanes amb accés obert

https://www.raco.cat/index.php/raco


On trobar articles de revista?

RACO: revistes catalanes amb accés obert

RACO: revistes catalanes amb accés obert

https://www.raco.cat/index.php/raco


On trobar articles de revista?

RACO: revistes catalanes amb accés obert

https://www.raco.cat/index.php/raco


On trobar articles de revista?

Google acadèmic

DOAJ

ÍnDICEs CSIC

https://scholar.google.es/schhp?hl=ca&as_sdt=0,5
https://doaj.org/
https://indices.csic.es/


On trobar articles de diaris?

Hemeroteca de La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca


On trobar articles de diaris?



On trobar articles de diaris?

Hemeroteca de La Vanguardia (de 1881 fins ara)

ABC hemeroteca (de 1903 fins ara)

El País hemeroteca (de 1976 a 2012)

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://hemeroteca.abc.es/
https://elpais.com/diario/


On trobar més documents? tesis

TDX: tesis doctorals

en xarxa

https://www.tdx.cat/?locale-attribute=ca_ES


On trobar més documents? tesis

Fitxa Text complet

TDX: tesis doctorals

en xarxa

https://www.tdx.cat/?locale-attribute=ca_ES


On trobar més documents? Fons antics digitalitzats

Hispana

Catàleg creat pel Ministeri de Cultura espanyol que 

dona accés a les col·leccions digitals d'arxius, 

biblioteques i museus espanyols que ofereixen

documentació digital en obert a través de la xarxa. 

https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do


On trobar més documents?



On trobar una imatge?

Cercador per recuperar pintures i 

escultures de l’any 1100 al 1850. 

Web Gallery of Art

https://www.wga.hu/frames-e.html?/search.html


On trobar una imatge?

Google imatges

Bing images

Getty images

https://www.google.es/imghp?hl=ca&tab=ii
https://www.bing.com/images/discover?form=ILPMFT&first=1&cw=1378&ch=678
https://www.gettyimages.es/


On trobar estadístiques?

Estadístiques

Anuari estadístic

de Catalunya (IDESCAT)

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec


On trobar estadístiques?

Estadístiques

INE (Instituto Nacional de Estadística)

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm


On trobar més fonts?

Recursos (XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

Recursos en línea (Pregunte, las bibliotecas responden)

Guia general i de referència (CRAI UB)

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
https://www.pregunte.es/pregunterecursos/spring/portal?execution=e1s1
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/guia-general-i-de-referencia


Un guia pràctica per al TR

Guia pràctica per fer un bon 

TR BTX: 20 consells essencials 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/114030


T'agrada trobar informació?

T’agrada buscar i trobar informació?

I organitzar-la perquè sigui útil a altres persones?

Fes que la teva afició sigui la teva professió!

Estudia el grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital.

Podràs treballar en biblioteques, arxius, centres de documentació de mitjans 

de comunicació i altres empreses... (els nostres titulats tenen una taxa molt 

alta d'ocupació).

I mentre estudiïs podràs passar un semestre a Europa (programa Erasmus), 

fer pràctiques remunerades en empreses i, als estius, arreu del món.

http://www.ub.edu/biblio-info/gidd


Facultat de Biblioteconomia i Documentació

https://www.ub.edu/portal/web/biblioteconomia-documentacio



