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(1) http://www.bibliotecaescolar.info/competencia/guia3_comunicacio.pdf 
 

 

 
PAUTES PER REDACTAR EL TREBALL DE RECERCA 

 
Comunicar el resultat final d’un treball de recerca es pot fer en diferents productes: treball 
monogràfic, document digital (web, power-point), producció visual (àudio i vídeo), un pòster 
o bé una presentació oral. Més informació a la web peu de pàgina (1) 
 
A continuació es donen pautes per la redacció d’un treball monogràfic o informe escrit. 

 

 
I. ASPECTES D’ESTRUCTURA 
 
Estructura el treball en els apartats següents:  
1. Portada: títol (breu i explicatiu), nom de l’autor, nom del tutor, nom del centre i data.  

 
2. Índex (amb links) 

 
3. Introducció (la pregunta): justificació, context, antecedents, objectius, hipòtesis,  
metodologia  i explicar l’estructura del treball. 

 
4. Cos o desenvolupament del treball: dades, arguments, ordre, suport gràfic. El cos es 
dividirà en diferents apartats segons s’ordeni la informació. 

 
5. Conclusió (la resposta): vinculada als objectius. 

 
6. Bibliografia i fonts d’informació: obres consultades per fer el treball. 

 
7. Annexos o apèndixs: material de suport utilitzat o obtingut en l’elaboració del treball. 

 
Divideix el text d’acord amb les parts, capítols, apartats i subapartats en què has organitzat 
el treball. Observa l’exemple: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

II. ASPECTES DE CONTINGUT 
 
1. Planifica el procés de redacció 
Abans de començar a redactar, fes-te tres preguntes sobre el treball: A qui s’adreça?, Què 
vols dir?, Com ho vols dir?  

PART I. LA COMUNITAT DE PARLA I LA SITUACIÓ COMUNICATIVA  
 

1. LA COMUNITAT DE PARLA 
1.1  Marc territorial, econòmic i demogràfic  
1.2  Aspectes socials  
1.2.1 Orígens de la llengua a la Conca de Tremp  
1.2.2 Assaig de caracterització de la parla de la Conca de Tremp   

  

2.   LA SITUACIÓ COMUNICATIVA 
2.1  Aspectes administratius de la sessió plenària municipal 

2.2  Aspectes situacionals de la sessió plenària municipal 
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 2. Selecciona i ordena la informació 
Pots fer servir la tècnica del mapa conceptual per reunir, endreçar i relacionar les idees. Al 
mig d’un full en blanc, escriu el concepte o l’enunciat a l’entorn del qual ha de girar l’escrit. Al 
voltant d’aquest concepte escriu les idees principals i uneix-les a la paraula central per mitjà 
de fletxes. Anota les idees secundàries al voltant de les idees principals de les quals 
depenen. 
 
 
3. Revisa i millora el text resultant 
Revisa els paràgrafs: que hi hagi separació entre uns i altres, que no siguin 
d’excessivament llargs, que segueixin un ordre i que estiguin connectats entre uns i altres.  
 
Procura que les frases no siguin gaire llargues (menys de 30 mots),  que respectin l’ordre 
lògic en català (subjecte + verb + complements) i que portin la informació important al 
començament. 
 
Comprova que no repeteixes paraules: busca sinònims per enriquir el text, utilitza paraules 
precises. 
 
 

III. ASPECTES FORMALS 
 
1.  Disposició del text 
a)  Assegura’t que totes les pàgines estan numerades correctament i que tenen els mateixos 
marges, interlineat, tipus i mida de lletra, etc. 
 
b) El teu treball conté totes les parts bàsiques del treball d’investigació? 

 
c) El criteri de redacció de les citacions bibliogràfiques és el mateix en tot el treball? 

 
d)  Referències bibliogràfiques: comprova que hi hagi totes les obres citades en el cos del 
text i que les referències estiguin completes [vid. document adjunt] 

 
e) Citacions textuals: Text en cursiva i entre cometes i entre parèntesi autor;any publicat, 
núm. pàgina. Ex: “El camp semàntic del vàter i les funcions fisiològiques són proclius al 
disfemisme” (TUSON, 1997, p. 12). Aquest llibres se citarà a les fonts d’informació. 

 
f)  Controla que les notes a peu de pàgina apareguin correctament numerades. 

 
g)  Les figures, taules, gràfics i il·lustracions han de portar un peu descriptiu i han d’anar 
numerades. 
 
2.  Convencions  
a)  Tria un tipus de lletra que garanteixi la llegibilitat del text (Arial, preferible, o Times New 
Roman). No abusis de la negreta ni de les majúscules. 
 
b)  Utilitza les abreviacions (abreviatures, sigles i símbols) segons les convencions 
establertes. 

 
c)  Cuida molt la puntuació, ha de servir per fer el text més llegible. 
 
d)  Activa el verificador ortogràfic del teu tractament de textos, t’ajudarà a detectar els errors 
de picatge i les faltes d’ortografia. 
 

Material consultable a la web: http://www.xtec.cat/crp-pallarsjussa/ 


