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1 El tema 

 

El tema 
  És l’assumpte que pertoca al camp de sabers 

dins del qual volem investigar 

 

Per tant, es tractaria del motiu de la recerca que respon a interessos definits. La seva 

definició és el primer pas a desenvolupar en una recerca doncs contribuirà a determinar 

les passes a seguir en la investigació. 

Com un procés de recerca no és lineal i tancat, la primera definició del tema segurament 

no serà la definitiva i es podrà concretar i modificar tant en la definició com en el 

contingut a partir de les lectures realitzades per la persona investigadora. 

El més important és que la seva redacció sigui simple, precisa i entenedora. 

Un tema es troba a partir d’una àrea temàtica o línia de recerca d’interès personal però 

des de la perspectiva de l’interès col·lectiu de l’àrea. D’aquesta manera el tema sorgeix 

del camp de sabers que es concreta en àrees temàtiques de les que concretarem el tema 

de la recerca i donarà lloc al o als problemes de investigació. Cal tenir en compte que per 

cada tema poden formular-se diversos problemes. 

Objectiu 

Orientar els esforços que requereix el procés investigador, connectant les motivacions i 

inquietuds de la persona investigadora sobre la línia de recerca 

Fase Prèvia A La Tria I Delimitació Del Tema 

a) Tenir en compte els nostres interessos personals vers la línia de recerca o àmbit 

temàtic.  

b) El primer que hem de fer és cercar documentació sobre ell. És molt important que 

les fonts que utilitzem siguin fiables, per això comencem per buscar amb cercadors 

especialitzats (SciELO, World Wide Science,  Dialnet, Google Scholar,  World Wide 

Science, Springer Link, Refseek, Microsoft Academic, entre altres) documents sobre 

el tema que hem triat.  

Aquesta primera fase es pot desenvolupar a partir d’entre 5-10 lectures actuals sobre 

la temàtica. Per delimitar el tema no serveixen pagines web, ni la wikipedia, cal que 

busquem llibres i articles actuals (últims 5 anys). És important comprovar que el tema 

que hem triat té sentit, què s’està estudiant sobre ell i que manca per estudiar.  

Revisar discussions, repassar les limitacions de les recerques o les noves línies 

proposades pels investigadors. 

c) Consultar a experts, professionals per tal de recollir idees sobre possibles 

concrecions (recollint inquietuds, preguntant, discutint amb ells) o reflexionar sobre 

la pròpia pràctica professional.  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://worldwidescience.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/
http://worldwidescience.org/
http://worldwidescience.org/
http://link.springer.com/
http://www.refseek.com/
http://academic.research.microsoft.com/
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2 El tema 

d) Esbrinar si es pot accedir fàcilment a tots els recursos que necessitarem per poder 

desenvolupar el TR. 

e) Definir l’objectiu general de la recerca. 

Orientacions Per Triar-Lo I Delimitar-Lo 

Correctament 

1. Per triar-lo: 

- Fer-se preguntes sobre les possibilitats que ofereix la línia de recerca del nostre 

interès. 

Disposem de temps suficient per desenvolupar-lo? Comptem amb els recursos 

necessaris per investigar-lo? És un tema d’interès? Hi ha informació sobre ell? On 

es pot trobar la informació? Quins resultats personals i socioeducatius produirà 

el desenvolupament de la recerca? 

És important tenir una primera panoràmica sobre el que es vol investigar per 

descobrir la importància d’abordar el tema, un cop considerem que el tema és 

rellevant podrem delimitar-lo. 

- Comprovar que el tema es pot treballar des d’una perspectiva acotada i 

abordable. 

- Verificar la seva pertinència dins de la línia de recerca. 

Es pot abordar amb els conceptes, nocions i mirades pròpies de l’àmbit? Quins 

coneixements previs hi ha sobre el tema en l’àrea de coneixement?  

- Què passa si el tema no és nou o original?  Cal cercar quines perspectives hi ha 

sobre el tema i cercar algun nínxol per situar la recerca. Podem investigar més a 

fons un tema que ja ha estat força estudiat a partir dels interrogants que sorgeixen 

de les recerques publicades. 

Caldrà cercar si hi ha nínxols de recerca sobre el tema que volem estudiar i que 

ha estat abordat per altres investigadors/es, però no per ser un tema d’interès i 

tractat en altres recerques hem de rebutjar-lo. 

2. Per delimitar-lo correctament: 

- Definir l’interès del tema per a la disciplina i identificar tots els punts de vista sobre 

ell. 

- Pensar en els límits del treball, tot i que es poden modificar al llarg del TR. 

- Prendre decisions sobre el tipus de recerca que volem desenvolupar, tenint en 

compte l’objectiu de la investigació: 

✓ Analitzar a fons un tema. 

✓ Resoldre un problema de recerca. 

✓ Respondre a interrogants. 
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3 El tema 

✓ Proposar noves solucions. 

✓ Omplir una llacuna existent dins d’aquella línia de recerca. 

✓ Ampliar el coneixement d’una línia de recerca. 

✓ Fer un treball de camp. 

- Cercar criteris per tal de delimitar el tema. 

- Després de delimitar-lo cal que ens preguntem si és realista tenint en compte el 

temps que es disposa per desenvolupar la recerca i la pròpia experiència com a 

investigador/a. 

- La delimitació ha de poder respondre a l’objectiu general de la recerca, a partir 

d’aquí ens podem preguntar: quin aspecte específic interessa investigar? En quina 

època? Quin tipus de persones? Sobre quina àrea geogràfica? 

- La delimitació del tema és una frase sintètica que ha de permetre expressar en 

poques paraules la idea de la recerca. També es pot expressar en forma de 

pregunta  

- No esta de més que alguna persona experta revisi el tema per tal de no haver 

realitzat una delimitació massa concreta que dificulti la recerca bibliogràfica o 

massa amplia. 

Exemples 

Imaginem una recerca que vulgui generar una proposta de solució a un problema 

educatiu sobre l’ús responsable de les xarxes socials: 

1. Busquem el tema general de la recerca. 

Tema: “xarxes socials”. 

2. Per delimitar el tema cerquem un problema clau: als experts els hi preocupa que 

les xarxes socials, essencials en la vida dels adolescents, estan provocant ansietat 

i disminuint l’autoestima. 

Problema clau: “les xarxes socials generen ansietat i disminueixen l’autoestima 

dels adolescents”. 

3. Cerquem diferents criteris per delimitar, podem utilitzar les preguntes què, qui, 

on i quan. 

Què: ús de les xarxes socials 

Qui: població adolescent 

On: escola, temps lliure, família (triaríem un dels contextos); Catalunya, Espanya, 

Barcelona; Manresa,... 

Quan: actualitat 

4. Concretem la delimitació. 
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Delimitació del tema final: “regulació de l’ús de les xarxes socials que fan els 

adolescents catalans en contextos no formals per prevenir problemes d’ansietat 

i/o autoestima” 
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