
retalla aquests fragments subjectius i enganxa’ls 
en el teu quadern de recerca

NO

millora-ho

revisa-les

Completa la 
Bibliografia

NO

NO

les fonts d’informació són vàlides per a la recerca: 
autoria reconeguda, vigent, especialitzada en el tema…

les citacions bibliogràfiques identifiquen la 
procedència de cada informació

Afegeix notes a peu de pàgina 
amb l’autoria  i any de 
publicació del document

cerca-la en 
bibliografiaSÍ

Segueix el fil  per revisar el teu marc teòric

canvia el que quedi de 
“copiat i enganxat”

identifico varis factors explicatius del problema

enhorabona! el teu marc teòric clarifica el camp 
d’estudi i t’ajudarà a dissenyar la metodologia

❖ fonts del sector públic, responsables de la qüestió
❖ fonts del sector privat no lucratiu, implicades en la protecció de drets
❖ fonts d’abast local, internacional i mundial
❖ bibliografia en llengua estrangera

ressenyo investigacions prèvies sobre la qüestió 
procedents de repositoris de recerca (revistes, tesis 
doctorals...) en accés obert per internet

mantinc una actitud crítica amb les fonts però exposo la seva  
informació sense afegir les meves opinions i valoracions

distingeixo entre opinió i informació, 
buscant el fonament de cada afirmació

utilitzo fonts diverses per 
contrastar la informació

cito “entre cometes” els textos reproduïts

les citacions i referències bibliogràfiques 
segueixen un mateix model, basat en 
alguna norma internacional 

identifico posicions i interessos de les fonts públiques i 
privades en relació als drets implicats en la qüestió

exposo els efectes de la qüestió en els drets humans

Afegeix un paràgraf a la Introducció per explicar el 
tipus de fonts utilitzades (esquema)

identifico factors relacionats amb les formes 
d’organització social, política o econòmica

 (estructura social)

tota la informació procedeix de bibliografia:  
llibres, articles, vídeos, pàgines web…

elimina  els adjectius  que 
no estiguin definits de 

forma objectiva

la majoria de textos són propis

els títols d’apartat ajuden a 
trobar la informació

els apartats es presenten ordenats, 
de més generals a més específics

el marc teòric informa de cada terme clau 
present a l’objectiu i les seves interseccions

revisa l’objectiu d’investigació a la llum del 
marc teòric: objecte, abast, vocabulari…

SÍ NO

revisa-lesSÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ

NOSÍ

SÍ NO millora-ho

SÍ NO

SÍ NO

NOSÍ

NOSÍ

SÍ

SÍ

NO

NOSÍ

entre les fonts distingeixo:

SÍ NO

amplia’l 
i revisa-ho

NOSÍ revisa-ho

l’apartat de bibliografia recull amb 
exhaustivitat totes les fonts citades

NO

SÍ

NOSÍ
revisa-ho

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/itineraris/ddhh/dh2.htm
http://recercapau.ub.edu/files/organitzador%20grafic%20fonts%20informacio.pdf
http://recercapau.ub.edu/metodologia.html
http://recercapau.ub.edu/


Instruccions d’ús
1. desa el full en la teva carpeta de recerca. 
2. si tens impressora, imprimeix-lo i busca un retolador verd (també pots fer servir qualsevol altre color o un bolígraf).
3. Llegeix el primer enunciat i pensa si es compleix o no en el teu treball de recerca. 
4. si la resposta és afirmativa, pinta el fil cap al sí de color verd (si no has imprès el full, ressalta l’enunciat inserint un comentari        ).
5. si la resposta és negativa, segueix el fil del no cap a una tasca per revisar o millorar aquell aspecte (si no has pogut imprimir el full, 

apunta’t aquesta tasca en algun lloc visible: agenda, mural, a l’inici del treball...). 
6. de vegades, tant el sí com el no condueixen al següent enunciat. Es tracta d’elements opcionals que enriqueixen la recerca i t’ajudaran     

a l’hora d’analitzar i interpretar les dades. Pots decidir incorporar-los o no.
7. segueix el fil d’enunciats i respostes fins arribar a l’etapa següent.

Això és un full d’autoavaluació perquè puguis revisar i millorar el teu treball de recerca, i posar en valor les teves capacitats i competències

El treball de recerca t’ensenya un mètode de treball per resoldre amb autonomia els treballs acadèmics d’estudis superiors.

Alhora, et permet consolidar competències i capacitats que has desenvolupat durant la secundària i que són necessàries per a l’exercici de 
la teva ciutadania en democràcia i la protecció dels drets humans en un món complex, incert i canviant.

ELS ENUNCIATS D’AQUEST FULL INDIQUEN CAPACITATS RELACIONADES AMB LES COMPETÈNCIES QUE POSA EN JOC AQUESTA ETAPA DE LA RECERCA, PRINCIPALMENT:

GESTIÓ I TRACTAMENT 
DE LA INFORMACIÓ  

(cerca, discriminació, 
síntesi, citació 

bibliogràfrica…)

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB EL MÓN 

(sistema social, 
pensament crític, 
DRETS HUMANS…)

TAMBÉ ESTÀS DESENVOLUPANT LES TEVES COMPETÈNCIES EN RECERCA (MÈTODE, RIGOR...), 
LINGÜÍSTICA (COMPRENSIÓ LECTORA, EXpressió escrita…), DIGITAL (CERCA PER INTERNET, 
REPOSITORIS DIGITALS, ACCéS OBERT, ÚS DEL PROCESSADOR DE TEXTOS…), PERSONAL (AUTONOMIA, 
INICIATIVA…) I INTERPERSONAL (DEMANA AJUT QUAN EL NECESSITIS!). 

qUÈ SE T’HA DONAT MILLOR FINS ARA? 
QUÈ VOLDRIES MILLORAR?

   |   http://recercapau.ub.edu/ 

http://recercapau.ub.edu/
http://recercapau.ub.edu/

