
 

 

 

Les 
preguntesi  

   
 

 

És imprescindible interrogar-se cientificament lo socio-educatiu per poder avançar en la 
recerca. Tots els interrogants sobre el tema d’interès ens conduiràn al problema de 
recerca que caldrà resoldre. 

Hem de tenir en compte que normalment no ens trobarem davant d’un tema de recerca 
en el que no hi hagi cap evidència empírica, però també, tot i que trobem moltes fonts 
documentals sobre el temà d’interès, tampoc podem pensar que es tracta d’un tema 
esgotat, doncs. Coneixement total o nul del tema cal evitar doncs  

Per què serveix investigar aquest tema? A quí beneficia? Podría sortir algú perjudicat? 

La pregunta de recerca recull totes les delimitacions del tema i les uneix en forma 
d’interrogant central de la recerca, això facilita que el disseny esdevingui el més clar 
possible en relació a la seva preocupació central, i possibilitat prioritzar els problemes de 
recerca. Per tant la pregunta de recerca aconsegueix assenyalar la relació entre els 
elements que defineixen el tema a partir del que es problematitzarà el tema. Es tracta de 
formular preguntes que puguin respondre’s mitjançant la contrastació empírica i el 
fonament teòric en el marc d’una recerca. 

La pregunta i els objectius d’investigació han de resoldre de la manera més concisa 
posible a quí investiga, per averiguar què, còm, on, i quan, assolint articular el procés de 
disseny amb tots els segments de treball. El disseny d’una proposta de recerca sempre és 
preliminar, la redacció d’objectius i preguntes podrà passar per varies formulacions fins 
aconseguir articular la rest de segments de la proposta de recerca. 

Les preguntes de recerca donen sentit a les activitats de recerca i determinaran l’impacte 
i l’interés de la recerca. 

Poden guiar el disseny de la recerca, el plantejament d’objectius l’anàlisi de les dades, la 
redacció dels resultats, les conclussions i la presa de decisions.  

S’han de plantejar de manera clara i precisa, tota pregunt ha de respondre al problema 
sino, no tindrà cap interés. 

Són preguntes sobre coses desconegudes i les seves respostes són nous coneixements 
obtinguts mitjançant la investigació. 

Han de ser objectives: respondre a les necessitats reals de la societat. 

Han de ser especifiques: formulades de manera clara i precisa. 
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Les preguntes 

d’investigació 

Les preguntes són les maneres 

que l’investigadora té per 

investigar el tema 

 

Abans d’iniciar un procés d’investigació hem d’identificar el problema de recerca 

a partir d’una o més preguntes. Aquestes preguntes són els interrogants que es 

planteja la investigadora sobre el tema que preten estudiar o sobre el qué vol 

aconseguir. Per tant, poden servir de suport al problema al clarificar el que es 

pretén amb la recerca. 

Quan es responen les preguntes esdevenen les hipòtesis provisionals de la 

investigació. La recerca s’ha de centrar en contestar les preguntes de recerca. 

La pregunta ha de lligar-se amb l’objectiu, la justificació de la recerca i la 

possibilitat de realització. 

Objectiu 

Orientar la formulació dels objectius i el procés de presa de decisions durant la 

investigació. 

Fase prèvia a la redacció de les 

preguntes d’investigació 

És important focalitzar-la, per això es requereix conèixer la literatura, tenir 

experiència en recerca i discutir-la amb un expert. Per a què s’investigarà? Cap a 

on desitgem arribar? Les incògnites ens conduiran a establir objectius precisos del 

procés de recerca. 

Per poder plantejar bones preguntes de recerca: 

− És necessari situar el tema i reconèixer els buits que es produeixen en ell, 

tot i haver-se investigat, què se sap i no se sap del tema, i quins mètodes 

s’han utilitzat per estudiar-lo1. 

− Cal plantejar-se el problema d’investigació. Els aspectes problemàtics del 

tema ofereixen una visió de les llacunes que hi ha sobre ell, es a dir dels 

aspectes que no s’han resolt o estudiat amb profunditat. A partir d’una 

lectura crítica en la que la investigadora es replantegi tot el que s’ha 

investigat sobre aquell tema i analitzant les troballes dels experts sobre ell, 

sorgeixen les preguntes que posaran en evidència els buits sobre el tema 

d’interès. 

 
1 Revisar l’apartat “El tema d’investigació” d’aquesta guia. 
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− És recomanable intercanviar idees i discutir-les amb altres professionals o 

persones expertes en el tema, per tal de ser conscients de l’impacte que pot 

tenir la recerca i si és factible. La seva experiencia pot ajudar a previsualitzar 

la qualitat i l’impacte dels resultats, les despeses que la seva resposta pot 

suposar per la investigació, així com pot ajudar a promoure la reflexió sobre 

les preguntes formulades per la persona investigadora i poder contrastar-

les i, si s’escau, poden ajudar a reformular-les. 

Tips per redactar-les correctament  

Algunes investigadores utilitzen els criteris FINER per redactar les preguntes de 

recerca, aquesta ha de ser: 

- Factible, es a dir ha de tenir en compte els recursos de que es disposen per 

poder donar-li resposta i la investigadora ha de tenir experiència tècnica 

adeqüada per poder resoldre la pregunta. 

- Interessant, es a dir, entre els experts hi ha interés per resoldre-la. 

- Novedosa, es a dir ha de confirmar o rebutjar resultats previs que es 

mostren dubtosos, ampliar el coneixement de trobades prèvies o 

proporcionar nous resultats. 

-  Ètica, es a dir aporta beneficis i respecta els principis fonamentals de la 

recerca en humans. 

- Rellevant, es a dir és important pel coneixement científic, per les polítiques 

socials o per línies de recerca futures. 

També cal tenir en compte en la seva redacció que siguin: 

- Precises i que orientin les respostes que es busquen, pel que han d’incloure 

el que s’està investigant. 

- Clares, sense ambigüetats ni doble sentit. Una pregunta difusa pot conduir 

a resultats confusos i de difícil interpretació, pel que és molt important que 

des del principi la seva redacció sigui clara. 

- Comprensibles per acadèmics o professionals que no siguin experts en el 

tema objecte d’estudi. Pel que es recomana que les persones que no 

participin en la recerca les llegeixin per veure si les comprenen. 

- Sense errors de sintàxi, gramaticals o ortogràfics. 

- Definir operativament la seva estructura, a partir de fonts verificlables i 

definint com la investigadora entén el concepte que inclou cada pregunta. 

- Que orientin cap a les respostes que es busquen amb la recerca. 

- Redactarles en temps futur. 

- Han de tenir sol·lució. 

- Que expressin la idea de la investigadora en forma de pregunta, es 

contextualitzin en temps i espai, especificant la població on s’investigarà. 

Cal tenir en compte que les preguntes es poden revisar durant el procés 

d’investigació, fins i tot es poden redactar noves preguntes. 
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Exemples 

A la taula 1 proposen alguns exemples sobre la redacció de preguntes. 

Taula 1 

Exemples de redacció de preguntes amb comentaris i correccions 

PREGUNTA COMENTARIS I CORRECCIONS 

Ser un professional apoderat en la 

intervenció assistida amb animals reporta 

beneficis a les persones que participen en 

el programa? 

És una pregunta poc comprensible: molt 

confusa i poc concreta, doncs no se sap 

que vol dir ser un professional apoderat en 

la intervenció educativa assistida amb 

animals? Es podrà determinar quan un 

professional està apoderat? Està relacionat 

amb la competència? 

Hi ha diferencies en els resultats de les 

IEAA en funció de les competències del 

professional que les desenvolupa? 

Com repercuteix en les filles la convivència 

en una familia que ha viscut una maternitat 

adolescent? 

En aquest cas, el concepte de família és 

ambigü, tampoc es aclaridor que és el que 

busquem en les filles, no sabem que es el 

que cerquem 

Com repercuteix ser mare adolescent en la 

maternitat de seves filles? 
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Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ª 

Edición. Caracas: Episteme, C.A. https://bit.ly/2IpVYBo 

Espinoza Freire, E.E. (2018). El problema de investigación. Conrado, 14(64), 22-32. 

https://bit.ly/3lPYJcR 

Iglesias, M., Cortés, M., Pérez Maya, C., & Cortés Iglesias, M. (2016). Propuesta de pasos de 

la investigación en los proyectos científicos en el proceso de formación y gestión del 

conocimiento en las universidades. Revista de cooperacion.com, 9. https://bit.ly/3ghj7T4 

Sáez López J.M. (2016). Problemas, hipótesis y variables. https://bit.ly/2JxOzAD 

Sala Roca, J. &Arnau-Sabatés, L. (2014). El planteamiento del problema, las preguntas y 

los objetivos de la investigación : criterios de redacción y check list para formular 

correctamente. (Guías y recursos para investigar en educación). 

https://ddd.uab.cat/record/126350 

Torres, A. (2018). Preguntas de investigación: cómo plantearlas, y ejemplos. Psicología y 

Mente. https://bit.ly/2IldarA 

 
i La portada ha estat dissenyada utilitzant imatges de <a href='https://www.freepik.es/vectores/abstracto'>Vector de Abstracto 
creado por starline - www.freepik.es</a> 

https://bit.ly/2IpVYBo
https://bit.ly/3lPYJcR
https://bit.ly/3ghj7T4
https://bit.ly/2JxOzAD
https://ddd.uab.cat/record/126350
https://bit.ly/2IldarA

