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Experiència personal en TRBExperiència personal en TRB

 Professor d’IES i director de TRBProfessor d’IES i director de TRB
 Co-tutor de Beques Botet i SisóCo-tutor de Beques Botet i Sisó
 Coordinador acadèmic dels Premis del Coordinador acadèmic dels Premis del 

Consell Social de la UdG a Treballs de Consell Social de la UdG a Treballs de 
Recerca de BatxilleratRecerca de Batxillerat



    

Objectiu de la sessióObjectiu de la sessió

Presentar les principals Presentar les principals 
característiques de la recerca característiques de la recerca 

científica i la seva aplicació als científica i la seva aplicació als 
Treballs de Recerca de Treballs de Recerca de 

BatxilleratBatxillerat



    

TRBTRB
 InvestigacióInvestigació
 DissenyDisseny
 Disseny i construccióDisseny i construcció
 etc.etc.

 SEMPRE HI HA D’HAVER UNA SEMPRE HI HA D’HAVER UNA 
APORTACIÓ PERSONAL DE L’ALUMNE/APORTACIÓ PERSONAL DE L’ALUMNE/
AA



    

TRB: quina aportació personal?TRB: quina aportació personal?
 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 (DECRET 142/2008)



    

TRB: quina aportació personal? (2)TRB: quina aportació personal? (2)

 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.

 En cap cas l'objectiu principal del treball és 
obtenir resultats científics nous i homologables 
a la recerca en àmbits educatius o 
professionals superiors (DECRET 142/2008)



    

Normes i suggerimentsNormes i suggeriments
 SEGUEIX les normes que et doni el teu SEGUEIX les normes que et doni el teu 

InstitutInstitut
 CONSULTA suggeriments i normativa CONSULTA suggeriments i normativa 

bàsica a edu365.cat – Batxillerat – bàsica a edu365.cat – Batxillerat – 
Treballs de RecercaTreballs de Recerca

 APROFITA els consells que segueixen, APROFITA els consells que segueixen, 
en el marc de les dues referències en el marc de les dues referències 
anteriorsanteriors



    

Què investigar?Què investigar?

 Un tema que m’interessiUn tema que m’interessi
 Un tema, les fonts del qual estiguin al Un tema, les fonts del qual estiguin al 

meu abastmeu abast
 Un tema, les fonts del qual pugui Un tema, les fonts del qual pugui 

entendreentendre
 Un tema, la metodologia del qual pugui Un tema, la metodologia del qual pugui 

aplicaraplicar



    

Què investigar (2)Què investigar (2)

 Treball panoràmic o monogràfic?Treball panoràmic o monogràfic?
 Geologia?Geologia?
 Volcanologia?Volcanologia?
 Els volcans d’Europa, d’Espanya, de Els volcans d’Europa, d’Espanya, de 

Catalunya, de la Garrotxa?Catalunya, de la Garrotxa?
 Els paisatges volcànics Els paisatges volcànics xx??
 Els efectes socials dels volcans Els efectes socials dels volcans xx??

 El volcà El volcà xx??



    

En resum, un tema...En resum, un tema...

 Ben delimitatBen delimitat
 Amb investigació accessible, pel que fa a Amb investigació accessible, pel que fa a 

fonts i mitjansfonts i mitjans
 Amb disponibilitat de tutor/aAmb disponibilitat de tutor/a
 Adequat al temps disponibleAdequat al temps disponible



    

Què investigar? (4)Què investigar? (4)

 Tot el que Tot el que 
acabem de dir acabem de dir 
es fa en un es fa en un 
PROCÉSPROCÉS

 Aquest procés s’ha Aquest procés s’ha 
de realitzarde realitzar
 Amb realismeAmb realisme
 Sense pressesSense presses
 Sense pausesSense pauses



    

Què dóna caràcter científic a un TR Què dóna caràcter científic a un TR 
(aplicable a Batxillerat)?(aplicable a Batxillerat)?

 Que tingui un objecte d’estudi Que tingui un objecte d’estudi 
reconeixible i ben definitreconeixible i ben definit

 Que subministri elements per a la Que subministri elements per a la 
verificació i refutació de les hipòtesis que verificació i refutació de les hipòtesis que 
defensa, o sigui, que segueixi el mètode defensa, o sigui, que segueixi el mètode 
científic (ara el veurem)científic (ara el veurem)



    

Què és el mètode científic?Què és el mètode científic?
 Conjunt de procediments que s’usen per a Conjunt de procediments que s’usen per a 

obtenir un coneixement operatiu per entendre / obtenir un coneixement operatiu per entendre / 
actuar en la realitat. Subjecte al canvi històric. actuar en la realitat. Subjecte al canvi històric. 

 Comprèn diverses fasesComprèn diverses fases



    

Fases del mètode científic, Fases del mètode científic, 
aplicat a TRBaplicat a TRB

 Definir el problema, formular objectius i  Definir el problema, formular objectius i  
primeres hipòtesis (o sigui, respostes a les primeres hipòtesis (o sigui, respostes a les 
preguntes formulades)preguntes formulades)

 Recollida d’informació bibliogràficaRecollida d’informació bibliogràfica
 Observació sistemàtica i anàlisiObservació sistemàtica i anàlisi
 Interpretació de resultatsInterpretació de resultats
 ConclusionsConclusions



    

Objectius i primeres hipòtesisObjectius i primeres hipòtesis
 ObjectiusObjectius

 ClarsClars
 Ben definitsBen definits
 AssoliblesAssolibles

 HipòtesisHipòtesis
 Possibles respostes a les preguntes que ens femPossibles respostes a les preguntes que ens fem
 Indicació de què hem de fer o buscar per refutar-Indicació de què hem de fer o buscar per refutar-

les o verificar-lesles o verificar-les



    

Recollida d’informació bibliogràficaRecollida d’informació bibliogràfica

 Objectius:Objectius:
 Aproximar-se a allò que s’hagi dit de raonable Aproximar-se a allò que s’hagi dit de raonable 

sobre el temasobre el tema
 Buscar informació concreta sobreBuscar informació concreta sobre

 Dades factuals necessàries,Dades factuals necessàries,
 Normatives,Normatives,
 Metodologies de tractament de dades, ...Metodologies de tractament de dades, ...

 Problema: ON buscar i FINS A QUIN NIVELL Problema: ON buscar i FINS A QUIN NIVELL 
buscarbuscar



    

On trobar informació bibliogràfica?On trobar informació bibliogràfica?

 Professor/a i manualProfessor/a i manual
 Biblioteca de l’Institut i Biblioteca de l’Institut i 

Sistema de Lectura Pública de CatalunyaSistema de Lectura Pública de Catalunya
 Xarxa d’arxius i museus locals, comarcals i Xarxa d’arxius i museus locals, comarcals i 

temàtics temàtics 
(exemples al bloc GB secció “Girona virtual”)(exemples al bloc GB secció “Girona virtual”)

 A la Biblioteca de la UdGA la Biblioteca de la UdG

http://www.gencat.cat/slp/vtls24/catalan/vtls-basic.html
http://www.genisbarnosell02.wordpress.com/


    

Informació bibliogràfica (2): la Informació bibliogràfica (2): la 
biblioteca de la UdGbiblioteca de la UdG

 Llibres (en català, castellà i altres idiomes): al Llibres (en català, castellà i altres idiomes): al 
catàlegcatàleg, accessible via xarxa; , accessible via xarxa; i també als i també als 

catàlegs d’altres universitats i institucionscatàlegs d’altres universitats i institucions))
 Revistes (cat, cast i altres idiomes): catàleg,Revistes (cat, cast i altres idiomes): catàleg,  

sumarissumaris del CBUC  del CBUC i i RACORACO
 Recursos electrònics (molt sovint en anglès): Recursos electrònics (molt sovint en anglès): 

BibliotecaBiblioteca Digital  Digital  ( (els detalls tècnics, a la sessió específica de els detalls tècnics, a la sessió específica de 
recerca bibliogràfica)recerca bibliogràfica)

http://cataleg.udg.edu/
http://www.udg.edu/biblioteca/Catalegs/tabid/11910/language/ca-ES/Default.aspx
http://sumaris.cbuc.es/
http://sumaris.cbuc.es/
http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/raco
http://www.udg.edu/biblioteca/Bibliotecadigital/tabid/10349/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/biblioteca/Bibliotecadigital/tabid/10349/language/ca-ES/Default.aspx


    

Recomanacions: on cercar què?Recomanacions: on cercar què?
 Tutor/a, manual: molt recomanable per a començarTutor/a, manual: molt recomanable per a començar
 Biblioteques, arxius i museus locals i comarcals: Biblioteques, arxius i museus locals i comarcals: 

indispensable en TRB amb treball de camp local i indispensable en TRB amb treball de camp local i 
comarcalcomarcal

 SLPC: recomanable per a completar la bibliografia SLPC: recomanable per a completar la bibliografia 
bàsicabàsica

 UdG catàleg i sumaris CCUB i RACÓ: recomanable UdG catàleg i sumaris CCUB i RACÓ: recomanable 
per a ampliar la bibliografiaper a ampliar la bibliografia

 UdG recursos electrònics, sobretot en anglès UdG recursos electrònics, sobretot en anglès 
(Biblioteca Digital): per a bibliografies molt (Biblioteca Digital): per a bibliografies molt 
completescompletes



    

I Internet?I Internet?
 SÍ: portals o pàgines recolzades per SÍ: portals o pàgines recolzades per 

institucions de recerca, o que siguin rellevants institucions de recerca, o que siguin rellevants 
i fiables per al tema que ens interessai fiables per al tema que ens interessa
 Grans portals d’informació Grans portals d’informació 

(exemples a bloc GB “links per a la investigació”)(exemples a bloc GB “links per a la investigació”)
 Tot tipus de portals específicsTot tipus de portals específics

 Servidor d’Informació Ornitològica de CatalunyaServidor d’Informació Ornitològica de Catalunya
 Memòria Digital de CatalunyaMemòria Digital de Catalunya
 ACNURACNUR
 ......

http://genisbarnosell02.wordpress.com/
http://www.sioc.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://www.eacnur.org/


    

I Internet? (2)I Internet? (2)
 NO: pàgines sense autoria clara o amb NO: pàgines sense autoria clara o amb 

informació poc rellevantinformació poc rellevant
 ViquipèdiaViquipèdia: no és un portal homologable als vistos : no és un portal homologable als vistos 

en l’apartat anterior (no té peer review), tot i que en l’apartat anterior (no té peer review), tot i que 
és cert que s’hi poden trobar imatges, links o fins i és cert que s’hi poden trobar imatges, links o fins i 
tot articles interessants... tot articles interessants... 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada


    

Observació sistemàtica i anàlisiObservació sistemàtica i anàlisi
 Treball de camp o de laboratoriTreball de camp o de laboratori
 Aplicació de metodologies concretes segons l’àrea de Aplicació de metodologies concretes segons l’àrea de 

coneixement: en el treball, caldrà especificar-les béconeixement: en el treball, caldrà especificar-les bé
 Es poden fer fitxes internes per recollir informació o Es poden fer fitxes internes per recollir informació o 

dadesdades
 En el treball caldrà documentar bé totes les En el treball caldrà documentar bé totes les 

afirmacions (notes a peu de pàgina, cites ben fetes de afirmacions (notes a peu de pàgina, cites ben fetes de 
la bibliografia, descripció dels experiments,...)la bibliografia, descripció dels experiments,...)



    

Interpretació de resultatsInterpretació de resultats
 Cal recuperar les hipòtesis prèvies i veure Cal recuperar les hipòtesis prèvies i veure 

quins arguments a favor i en contra tenim; quins arguments a favor i en contra tenim; 
considerar-les “validades” o formular-ne de considerar-les “validades” o formular-ne de 
novesnoves

 En funció d’aquests resultats, cal veure si hem En funció d’aquests resultats, cal veure si hem 
assolit els objectiusassolit els objectius

 L’explicació d’aquests punts constituirà el cos L’explicació d’aquests punts constituirà el cos 
o desenvolupament del treballo desenvolupament del treball



    

RedaccióRedacció
 Cal redactar el que hem fet de forma estructurada, Cal redactar el que hem fet de forma estructurada, 

clara i comprensibleclara i comprensible
 Teniu models a edu365.cat, però recordeu que un bon Teniu models a edu365.cat, però recordeu que un bon 

treball ha d’especificar, almenys:treball ha d’especificar, almenys:
 ObjectiusObjectius
 HipòtesisHipòtesis
 Metodologies de treballMetodologies de treball
 ResultatsResultats

 Les Conclusions poden resumir allò més rellevant del Les Conclusions poden resumir allò més rellevant del 
treballtreball



    

Per acabar...Per acabar...

 Per als que comenceu, les beques Botet i Per als que comenceu, les beques Botet i 
Sisó poden ajudar a finançar el vostre Sisó poden ajudar a finançar el vostre 
treballtreball

 Per als que acabeu, els premis del Consell Per als que acabeu, els premis del Consell 
Social de la UdG a TRB poden Social de la UdG a TRB poden 
recompensar el vostre esforçrecompensar el vostre esforç


