
La tutorització
dels treballs de recerca: accés a la 
informació i al seu tractament

ICE - UdL
4 maig 2022 



2
Sessió 2

Primera part

-Tutoritzar un Treball de Recerca de 
Batxillerat, aspectes a tenir en compte
- Procés de disseny i elaboració d’un
treball de recerca
-Metodologia específica de recerca a 
partir dels objectius plantejats

Descans

Segona part

-Treball en grup sobre dubtes i exemples
concrets

Professorat:

- Ceci Lapresta
cecilio.lapresta@udl.cat

- Paquita Sanvicén
paquita.sanvicen@udl.cat

Estructura del taller 



3Tutoritzar un TDR, 
alguns aspectes 

a tenir en compte
Tasques 

Motivació  
Orientació tema, abast, disseny de la recerca 

Acompanyament, assessorament i seguiment/revisió 



4Motivació
ijiojo

Incentivar temàtica d’interès personal,  també 
d’utilitat social (per exemple per al centre, barri...etc.)  
Sensibilitzar sobre el valor i l’interès de fer recerca, el 

TDR és molt més que una obligació i una nota 
Estimular que l’estudiant gaudeixi de l’aprenentatge i 

la recerca, gaudir també tots dos (tutor(estudiant) 
amb la recerca



Orientació 
tema, abast, 
disseny de la 

recerca

Acompanyar amb plantejament crític la reflexió sobre 
les temàtiques a investigar i l’abast 

Tractar conjuntament i oberta la relació 
desig/possibilitats. El resultat final depèn en part del 

tema/abast triat
Orientar a plantejar la decisió final sobre temes de 

recerca abastables i amb possibilitats d’èxit  
Tenir en compte que s’està iniciant en el món 

complex de la recerca. Important acotar, plantejar, 
identificar dificultats   

Tenir en compte el calendari, temporalització

Orientar a seguir les fases del procés d’investigació, 
pas a pas i en ordre 
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Acompanyament, 
assessorament

i 
seguiment/revisió 

Familiaritzar-los en què és una investigació, el 
llenguatge científic, registre formal, coherència 

entre les fases, la recerca no és opinió
Acompanyar, assessorar, resoldre, facilitar....sense 

fer-li la feina 
Establir calendari periòdic de tutories acordat 

inicialment (setmanal, quinzenal...) 
Establir sistemàtica treball d’una tutoria a l’altra 
(tasques a fer, lliurament feina entre tutories...)

Revisar, corregir, (re)orientar periòdicament, fase a 
fase

Compartir espai amb tota la documentació que es 
vagi elaborant, trobant (drive, p.e.) 

Comptar amb el suport, diàleg, continuat de 
l’assessor/a Itinera (no substitueix al tutor/a) 
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Exemples 7

Exemples 



SOBRE QUÈ INVESTIGAR?

Quin TEMA?
Com el trio? 

Quines PREGUNTES  em 
faig?  

PASSAR DEL TEMA  MACRO 
A LA DIMENSIÓ CONCRETA 

PER INVESTIGAR

BOSC? ARBRE?  BRANCA?
EL RACISME
LES XARXES SOCIALS
LA SALUT MENTAL 
LA MONOGAMIA
LES DONES I LA PUBLICITAT
L’EMPREMTA DELS MUSULMANS A 
CATALUNYA 
L’EVOLUCIÓ DE LA MODA AL SEGLE XX

BOSCOS
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Procés de disseny i 
elaboració

Definició d’objectius (realistes / mesurables / 
factibles / concrets)  

Cerca d’informació teòrica i empírica 

Elecció Metodològica (quanti-quali)
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Procés de disseny i 
elaboració

Treball de Camp  

Anàlisi de dades

CONCLUSIONS!!!! 
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Procés de disseny i 
elaboració

CONCLUSIONS / Què NO SÓN
Sumari dels resultats

Interpretacions personals sobre els resultats

Opinions personals sobre el procés de recerca... 
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Procés de disseny i 
elaboració

CONCLUSIONS / Què SÓN
Comprovació d’assoliment dels objectius / Hipòtesis

Interpretacions a la llum de la literatura existent 
(marc teòric)

Què aporta el Treball al coneixement? 
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