
 
 
  
 
 
 
 

 
Aquestes són també les parts bàsiques d’un treball. 

 

Tant el contingut 

com la forma són 

importants i han 

de ser adequats. 
 

 

Com presentar un dossier 

 

Què és un dossier? 

- És un recull de documents on agrupes els continguts 

i les activitats de cada tema.  

- A vegades es tracta de completar un dossier elaborat 

pel/per la professor/a; d’altres, l’has d’elaborar amb 

els materials que tu mateix/a has anat fent. 

- Serveix per aprendre, repassar i aprofundir el que s’ha 

estudiat a classe. 
 

Com presentar correctament un dossier de classe? 

- Utilitza fulls de la mateixa mida (A4), i cal que els ordenis i els numeris. 

- Anota totes les dades dels exercicis: tema, data, pàgina del llibre i, si el/la 

professor/a ho demana, també l’enunciat de cada exercici. 

- Elabora’l de manera clara i polida: facilitarà la lectura, et serà més fàcil 

estudiar i causarà una bona impressió al/a la professor/a. 

- A mesura que tinguis els materials per fer-lo, arxiva’ls en ordre a la carpeta. 

- Comprova que el dossier estigui complet: no perdis ni et deixis cap full! 

 

Parts bàsiques del dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTADA 
Títol del tema, nom de 
l’assignatura, nom de 

l’alumne/a i classe. 

SUMARI o ÍNDEX 
Indica els continguts del 
dossier i, si és possible,  
la pàgina corresponent. 

CONTINGUTS 
Apunts, exercicis i 
fotocòpies de cada 

unitat didàctica. 



 
 
  
 
 
 
 

 

ATENCIÓ!  

No copiïs exactament  

la informació trobada. 

Un treball només et 

serveix si el fas tu! 

Com elaborar i presentar un treball 

 

Passos bàsics per elaborar un treball  

1. Escull el tema: és important que triïs un tema que t’interessa, perquè hi 

dedicaràs força temps. Un tema que et motivi a portar el treball endavant 

serà també una aportació personal per a tu.  

2. Cerca informació: internet és útil i hi podem trobar informació rellevant. 

Però no tot el que trobes a internet és fiable, cal que contrastis la 

informació. 

3. Estructura el treball: a partir de la informació recopilada, 

pensa com exposes el tema i en quins apartats. 

Tindràs, així, l’esquelet del treball. Tria un títol 

general i un per cada apartat que mostri de què 

tracta. 

4. Redacta els continguts: distribueix els temes 

en paràgrafs, redacta frases curtes i 

entenedores, utilitza connectors i un vocabulari 

ric.  

5. Originalitat i aportació: sempre que puguis intenta ser 

original, innovar; no et limitis a repetir el que altres han fet. Tracta de fer 

una contribució personal al tema, encara que sigui petita, o explica què t’ha 

aportat a tu fer el treball. 

6. Bibliografia i webgrafia: elabora un llistat ordenat alfabèticament amb les 

fonts que has emprat per fer el treball. 

 

Construïm una bibliografia 

- Si cites un fragment del text, posa’l “entre cometes” i dona totes les dades. 

Per exemple, de manera abreviada, així: (Rius, 2015, p. 48).  

- Col·loca totes les referències al final del treball, en un llistat ordenat 

alfabèticament on hi constin els llibres, articles i webs consultats. 

 

 

 

LLIBRE: COGNOMS, Nom (ANY), Títol, Ciutat: Editorial, pàgines. 

ARTICLE: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, dins: Títol, Ciutat: Editorial, pàgines. 

LLOC WEB: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, Títol web, (data de consulta), URL. 



 
 
  
 
 
 
 

 

HIPÒTESI 

Idea o conjectura que 

orienta la investigació 

i que és necessari 

verificar (o bé refutar). 

MÈTODES: 

Empíric-analític, 

hipotètic-deductiu, 

hermenèutic, 

dialèctic, sistemàtic, 

històric. 

Com elaborar un treball de recerca 

 

Passos bàsics per elaborar un treball 

1. Escull el tema: és important que triïs un tema que t’interessa, 

perquè hi dedicaràs força temps. Un tema que et motivi 

a portar el treball endavant serà també una aportació 

personal per a tu. 

2. Cerca informació: internet és útil i hi podem trobar 

informació rellevant. Però no tot el que trobes a 

internet és fiable, cal que contrastis la informació. 

3. Formula una o diverses hipòtesis: és a dir, una o 

més preguntes de partida que s’encarreguen de guiar 

la recerca, i que el treball haurà de provar (demostrant-

les o refutant-les). També s’anomenen tesis. 

4. Metodologia: de quina manera analitzes les dades 

que estudiem, és a dir, amb quin mètode ho fas.  

5. Estructura el treball: a partir de la informació 

recopilada, fes un guió general dels blocs, apartats  

i subapartats del treball. Et serà útil numerar-los  

(1., 1.1, 1.2, etc.). Així tindràs l’esquelet del treball.  

Tria un títol general i un per cada apartat. 

6. Redacta els continguts: distribueix els temes en paràgrafs, redacta frases 

curtes i entenedores, utilitza connectors per donar cohesió al text, i serveix-

te d’un vocabulari ric per parlar amb precisió sobre el tema.  

7. Originalitat i aportació: sempre que puguis intenta ser original, innovar; no 

et limitis a repetir el que altres han fet. Tracta de fer una contribució 

personal al tema, encara que sigui petita, o explica què t’ha aportat a tu fer 

el treball. 

8. Conclusions: explica si les preguntes inicials (hipòtesis) queden confirmades, 

refutades o si són irressolubles. Argumenta o indica les proves més rellevants 

en què bases les teves respostes. 

9. Bibliografia i webgrafia: elabora un llistat ordenat alfabèticament amb les 

fonts que has emprat. 

 



 
 
  
 
 
 
 

 

ATENCIÓ!  

No copiïs exactament  

la informació trobada. 

Un treball només et 

serveix si l’escrius tu! 

Com construir una bibliografia 

- Si cites un fragment del text, posa’l “entre cometes” i dona totes les dades. 

Per exemple, de manera abreviada, així: (Rius, 2015, p. 48).  

- Al final del treball, col·loca totes les referències en un llistat ordenat 

alfabèticament on hi constin els llibres, articles i webs consultats. 

 

 

 

 

 

Parts del treball de recerca 

- Portada: inclou les dades bàsiques del treball (títol, autor/a, INS, grup, etc.) 

- Sumari: llistat ordenat i estructurat dels continguts, i pàgina corresponent. 

- Introducció: inclou hipòtesis, objectius, metodologia i aportació del treball. 

- Desenvolupament del tema: explicació dels continguts i anàlisi de dades. 

- Conclusions: respostes obtingudes per mitjà de l’anàlisi. 

- Bibliografia i webgrafia: materials i recursos consultats. 

- Annexos: gràfics de suport, documentació 

complementària, imatges, etc.  

 

Exposició oral del treball 

- Qui t’escolta vol saber dues coses del teu treball:  

- Què has fet (continguts)  

- Com ho has fet (hipòtesis, metodologia, 

conclusions…) 

- Fes-te un guió amb els punts més importants (és millor que no et redactis tot 

el que diràs) i explica-ho de manera clara i pausada. 

- Intenta captar l’atenció de qui escolta. Transmet el que t’entusiasma del tema. 

- Si utilitzes una presentació digital, fes servir imatges i un guió amb les idees 

principals i frases curtes. No hi posis molt de text (sintetitza!) ni llegeixis 

directament el que posa a la pantalla. 

LLIBRE: COGNOMS, Nom (ANY), Títol, Ciutat: Editorial, pàgines. 

ARTICLE: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, dins: Títol, Ciutat: Editorial, pàgines. 

LLOC WEB: COGNOMS, Nom (ANY), “Article”, Títol web, (data de consulta), URL. 


