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I. COM ES FA UN TREBALL DE RECERCA
Consideracions inicials
Perquè la confecció d’un treball de recerca sigui eficaç ha de complir una sèrie de condicions:

 Heu de considerar les vostres limitacions, en conseqüència, us heu de proposar una
investigació factible.
 El treball ha d’analitzar un tema des d’una òptica peculiar.
 Qualsevol treball de recerca ha de subministrar elements que permetin la verificació o
la refutació de la hipòtesi que s’hi proposa.
1. L’ELECCIÓ DEL TEMA
1.1.Condicions per a l’elecció d’un tema
El tema escollit ha de ser atractiu i ha de respondre als vostres interessos presents i futurs. Així,
l’hauríeu de trobar entre les vostres aficions o interessos personals i hauria d’estar relacionat
amb les activitats, els estudis o la carrera que penseu fer després del Batxillerat. També és
recomanable que el tema tingui relació amb la modalitat de Batxillerat que esteu cursant.
Les fonts d’informació han de ser accessibles i la temàtica ha de tenir un límits clars i precisos,
unes coordenades d’espai i temps, un marc definit. Un treball sobre Internet és un treball poc
concret, però si triem “Les borses de treball a Internet” acotem el tema i això ens facilitarà la
investigació.
1.2. Plantejament del treball
És recomanable que el treball es plantegi de la manera següent:

 Situar i acotar el tema o problema a analitzar.
 Definició d’objectius.
 Selecció del mètode o procediment a seguir per obtenir la informació que necessitem:
recerca bibliogràfica, treball de camp, assaig de laboratori, etc.
 Organització i tractament dels resultats.
 Interpretació dels resultats obtinguts i establiment de conclusions.
1.3. Elaboració de l’índex provisional
Aquest índex s’elabora a partir de les idees i els coneixements que tenim sobre el tema. Només
ha de ser considerat com a punt de partida, però mai com a definitiu. En el decurs del treball
l’heu d’anar ajustant i polint.
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2. L’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ
Les principals fonts d’informació són:






Llibres: enciclopèdies, diccionaris, manuals, recopilacions d’articles, assaigs, etc.
Mitjans de comunicació: revistes, diaris, CD-ROM, Internet, radio, televisió, etc.
Treball de camp: les enquestes i entrevistes.
Treball de laboratori

2.1. Llibres
Una de les primeres coses que cal fer quan es comença un treball és consultar la bibliografia que
hi ha sobre el tema. Es pot començar consultant els llibres de text, els diccionaris i les
enciclopèdies per tenir una visió general i poder avaluar les possibilitats i les dificultats de la
investigació. Després es poden consultar llibres de la matèria: diccionaris especialitzats, estudis i
monografies. Les biblioteques són un lloc de visita obligada per poder tenir a l’abast aquest
mena d’informació. Tenen la informació molt ordenada i compten amb personal que us pot
ajudar en la vostra recerca sense perdre temps innecessàriament.
2.2. Mitjans de comunicació
Segons el tipus de treball que hagueu escollit necessitareu consultar aquest tipus de font. Per
exemple, els treballs de tipus sociològic, com ara el maltractaments a les dones, ofereixen
actualment un ample tractament tant a la premsa diària com a la televisió. D’altra banda, cada
cop apareixen al mercat més bases de dades amb suport electrònic. Pel que fa a Internet, s’hi pot
trobar informació de tota mena, però s’ha d’anar en compte perquè està molt desordenada, la
qual cosa vol dir que haureu d’utilitzar criteris de selecció de la informació molt acurats. En cas
contrari us podeu trobar amb una quantitat d’informació molt gran però que no sigueu capaços
d’ordenar i interpretar i que acabi entorpint la vostra feina.
2.3. Treball de camp: les enquestes i les entrevistes
Són mitjans molt utilitzats a les ciències socials: antropologia, sociologia, economia, ciències
polítiques, etc. També són adaptables a certs problemes de les ciències experimentals com ara els
relacionats amb la nutrició o l’ecologia.
L’enquesta és un procediment de recollida d’informació que consisteix en preguntar a diverses
persones sobre un tema determinat per esbrinar l’opinió dominant i requereix d’una preparació
prèvia. El qüestionari es pot fer oralment o per escrit i es pot respondre de manera personal o
anònima. Pot contenir preguntes obertes o tancades. Les primeres són més difícils de quantificar
a l’hora de fer el buidat. Un cop interpretades les dades, els resultats es poden presentar en forma
de gràfics.
L’entrevista és una altra forma d’obtenir informació de primera mà, consultant persones expertes
en l’àmbit de l’estudi del treball. Com a les enquestes, cal una preparació prèvia, no es pot
improvisar. A l’hora de fer l’entrevista és important enregistrar-la, ja que així no haureu d’estar
pendents de prendre apunts i la podreu revisar posteriorment amb calma.
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2.4. Treball de laboratori
Ciències experimentals com la física, la química i la biologia tenen com a font principal
d’informació les dades obtingudes en treballs de laboratori. Per a dur a terme un experiment cal
seguir els passos del mètode científic: documentar-se, crear una hipòtesi inicial, dissenyar un
experiment i extreure’n conclusions.

3. LA SELECCIÓ DE LA INFORMACIÓ
Normalment, en aquesta etapa l’esquema del treball se sol modificar i es reestructura adaptant-lo
a les novetats que aporta la informació recollida i seleccionada de llibres, premsa diària, revistes,
documents gràfics, treball de camp, de laboratori, etc.
La informació que prenem de les diverses fonts s’ha de guardar i organitzar. Per això s’utilitzen
les fitxes que permeten classificar i organitzar les dades de diferents procedències. Fins fa pocs
anys s’utilitzaven les fitxes de cartolina de la mida A5 o A6 escrites per una cara per facilitar-ne
la lectura. Actualment, els programes informàtics de bases de dades presenten avantatges com la
rapidesa i flexibilitat en la consulta de la informació. Però per gaudir d’aquests avantatges cal
tenir ordinador i casa i pràctica en el maneig de programes informàtics com l’Access. Si no és
així, més val recórrer al mètode tradicional, que d’altra banda és el més pràctic si es treballa amb
poques fitxes.
El fitxer bibliogràfic inicial contindrà una fitxa per cada un dels llibres o altre material consultat.
Es poden fer fitxers de molts tipus: bibliogràfics, temàtics, de cites, d’idees, etc.
4. LA REDACCIÓ DE L’ESBORRANY
4.1. Com començar
La introducció és la part inicial del treball. Ha d’explicar fonamentalment: per què s’ha realitzat
el treball, la motivació que us ha dut a investigar sobre el tema exposat, quin objectiu té, el
contingut dels diferents apartats, la bibliografia utilitzada i la metodologia emprada.
4.2. El desenvolupament
Aquest és el cos del treball. Les seves diferents parts (capítols o apartats) han de tenir una
extensió i un nivell aproximats. Els capítols o apartats amplis han de dur títols i subtítols que
clarifiquin el seu contingut i que aportin certa unitat.
4.3. Com acabar
La conclusió apareix com a conseqüència dels arguments exposats en el desenvolupament del
treball. Ha de remarcar els aspectes positius del treball, les qüestions pendents, les mancances,
etc.
Un cop enllestit l’esborrany, cal corregir-lo completament amb ulls crítics. S’han de buscar
defectes de contingut, de redacció, de coherència entre els arguments desenvolupats al treball i
les conclusions, etc. A continuació fora bo que se’l mires el tutor/a. Les aportacions que pugui
fer us serviran per millorar el treball de recerca.
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5. LA REDACCIÓ DEFINITIVA
El treball ha de tenir una extensió proporcionada al tema que es tracta. Es recomana una extensió
màxima de 75 fulls, sense comptar els annexos. Els treballs s’han de presentar nets i polits.
N’haureu de lliurar una còpia enquadernada, en suport paper, i una còpia digital en format PDF
del treball. És important que només sigui un arxiu on quedi recollida tota la informació del TR
(portada, cos del treball i annexos). El nom de l’arxiu PDF ha de tenir aquesta estructura:
Cognom_Nom_títol del treball.pdf. Ho pots enviar a l’adreça de correu electrònic:
recerca@domenechimontaner.cat.
Recorda que la data límit d’entrega és la mateixa que la de la còpia física i no s’acceptaran
treballs entregats més tard.
5.1. L’estructura del treball de recerca


PORTADA: Hi ha de constar el centre en què es presenta i s’exposa; el cognom i el
nom de l’autor o dels autors/es del treball, el títol del treball, el nivell educatiu (treball
de recerca de batxillerat), any de realització o presentació, nom del tutor/a de la
recerca. En teniu un model al final.



ÍNDEX o SUMARI : Ha de reflectir el contingut exacte del treball. Les seves
diferents parts o capítols i les pàgines on les podem trobar (es posa la pàgina on
s’inicia el capítol, no les pàgines que comprèn). L’índex es pot col·locar tant al
principi com al final de treball, però s’acostuma i a situar entre la portada i la
introducció.



(AGRAIMENTS, DEDICATÒRIES, LLISTA DE SIGLES O ABREVIATURES
UTILITZADES ). No és obligatori, però si les posem, se situaran abans de la
introducció.



INTRODUCCIÓ: Presentació del tema, definició de l’abast i objectius de la
recerca, justificació del material i el mètode utilitzats. Presentació de la hipòtesi del
treball. Ha de ser concreta i tenir relació directa amb el que es tractarà.



COS DEL TREBALL : Exposició, anàlisi i interpretació de la informació recollida
estructurada en capítols o parts i subapartats .



CONCLUSIONS : Han de ser personals i han de recollir les idees principals que
s’han desenvolupat. Són una conseqüència del treball i validen o rebutgen la hipòtesi
inicial.



(ÍNDEX DE NOMS O DE CONCEPTES) : No és obligatori , però la seva
presència facilita trobar de pressa les pàgines que poden interessar a un lector ulterior.
Han d’estar ordenats alfabèticament. Es posa el nom o el concepte i les pàgines o
capítols on es trobem. En alguns treballs es poden posar GLOSSARIS que són una
mena de minidiccionaris en què apareixen aquelles paraules o conceptes que
necessiten un aclariment.
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BIBLIOGRAFIA: És un element obligatori . Comprèn totes les fonts utilitzades:
llibres, articles de revista, bases de dades, pàgines web, CD rom, material audiovisual
i es cita al final del treball, per ordre alfabètic d’autors i de la manera que s’explica a
l’annex 1 d’aquesta guia.



(ANNEXOS) : No són obligatoris. Contenen documents útils o indispensables per a
la comprensió del treball, informacions suplementàries, quadres numèrics.

5.2. La presentació del treball

 El format o els aspectes visuals: El treball ha d’estar escrit en llengua catalana, a
excepció dels treballs corresponents als departaments de llengua castellana i llengües
estrangeres, amb lletra de tipus Times New Roman o Calibri de cos núm. 12, a doble
espai i només s’imprimeix una sola cara del full de paper, el qual ha de ser blanc i en
format DIN-A4. Hi ha d’haver una portada amb el títol del treball, el nom de l’INS, el
curs, el nom de l’alumne/a i el del tutor/a del treball. Si és possible, cada gran secció
ha de començar en una pàgina nova. Els títols s’escriuen en majúscules. Els marges
han de 3 cm el de l’esquerra i de 2 cm la resta.


L'extensió: El treball no ha de superar els 75 fulls.

 Els apèndixs o annexos: Els apèndixs reuneixen tots els documents o reproduccions
que amplien, il·lustren o complementen un treball i que, per la seva peculiaritat o
volum, no es poden integrar en el text o a peu de pàgina. Per exemple, si en un estudi
d’opinió s’ha fet una enquesta a diverses persones, els fulls d’enquesta poden anar a
l’annex mentre que la seva interpretació es farà al capítol corresponent.

 Les notes: Les notes fan referència a obres, autors o opinions, reforcen
l’argumentació o donen un caràcter erudit al treball. Es col·loquen a peu de pàgina o
bé al final del treball, abans de la bibliografia. Tenen un tractament gràfic especial, ja
que s’escriuen sempre amb lletra menuda. Les crides de les notes s’indiquen sempre
amb un asterisc o amb nombres i se situen rera la paraula o la frase assenyalada. Les
notes poden ser d’ampliació, de classificació o de suggeriment.

 Les cites: En un treball se citen sovint textos d’autors consagrats per reforçar certes
afirmacions o per enfortir algun comentari que s’hi exposa. Els fragments que se citen
han de tenir una extensió raonable. Cal anotar sempre l’autor i la font de la cita a peu
de pàgina o incorporades en el text. Per saber com citar un llibre o una revista veure
l’annex 2 d’aquesta guia.
Els apèndixs, els annexos, les notes i les cites no són imprescindibles en el treball, tot i que el
poden enriquir molt.
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6. LA REVISIÓ FINAL
Abans de lliurar un treball cal rellegir i revisar tot el text amb l’objectiu d’eliminar qualsevol
error o defecte que, sense adonar-vos-en hagi pogut passar desapercebut: errades ortogràfiques,
sintàctiques, d’estil, aspectes relacionats amb el contingut, etc.
Si voleu afegir agraïments o dedicatòries ho fareu a la segona pàgina, després de la portada. En
aquesta pàgina, podeu incloure alguna cita important de qualsevol autor reconegut que escriureu
entre cometes o amb un tipus de lletra clarament diferenciat, com la cursiva.
Heu de tenir sempre present que el tutor/a del treball us guiarà en totes les etapes de l’elaboració
del treball. Us ajudarà a detectar i corregir errades i us aclarirà tots els dubtes que vagin sorgint.
Per obtenir una visió global del que hem exposat fins ara, us oferim un esquema on es veuen els
passos a seguir en l’elaboració d’un treball de recerca.
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FASES D’UN TREBALL DE RECERCA
TEMA

OBJECTIUS

GUIÓ
(ÍNDEX PROVISIONAL)
GUIÓ
(ÍNDEX PROVISIONAL)

OBTENCIÓ INFORMACIÓ

TREBALL DE
CAMP:

DOCUMENTS
DIVERSOS:

-

-

-

ENTREVISTES
ENQUESTES
LABORATORI

-

LLIBRES
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

ANÀLISI I SELECCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

BUIDAT DE LA DOCUMENTACIÓ
ELABORACIÓ DE FITXES

REORGANITZACIÓ I SELECCIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ
ESTRUCTURA I REDACCIÓ
REVISIÓ
VERSIÓ DEFINITIVA
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II. COM ES FA UNA EXPOSICIÓ ORAL
1. PREPARACIÓ
En primer lloc s’ha d’elaborar un esquema que contingui els punts bàsics de l’exposició en
forma de títols. Aquest esquema us servirà de guia en el moment de l’exposició. Aquesta
constarà de tres parts:

 Introducció: Quin és el tema i quin interès té.
 Desenvolupament: Explicació de les diverses informacions recollides,
argumentació del que s’afirma i utilització d’exemples que reforcin el vostre
discurs. Podeu utilitzar, si voleu, il·lustracions, gràfics, vídeos, diapositives,
etc.
 Conclusió: Síntesi de les principals idees que es dedueixen de l’exposició
És aconsellable assajar en veu alta l’exposició, memoritzar-la i comprovar-ne la durada
(entre 15 i 20 minuts és suficient).

2. REALITZACIÓ

 S’ha de fer l’exposició oral amb l’ajut de l’esquema preparat anteriorment.
 L’exposició ha de ser clara i sintètica.
 En fer l’exposició cal mostrar-se convincent.
3. CAL TENIR EN COMPTE

 Per tal que l’exposició sigui més amena i intel·ligible, fer servir algun mitjà
audiovisual. Els mapes conceptuals tenen també un elevat poder explicatiu.
 No hi ha prou temps per explicar-ho tot. Cal triar molt bé els missatges que es
volen donar.
 Ajustar-se al tema tant com sigui possible sense caure en la repetició.
 Parlar a poc a poc, amb fluïdesa, naturalitat i bon to de veu.
Per a l’elaboració d’aquesta guia s’han utilitzat els següents llibres:
-

COROMINA, E. i altres (2000): El treball de recerca. Barcelona: Eumo
DE PUIG, Irene (1995): Com fer un treball escrit. Madrid: Octaedro
SERAROLS, Jordi (1999): Treball de recerca. Barcelona: Castellnou

A l’adreça http://www.edu365.com trobareu informació d’utilitat per a l’elaboració del treball
de recerca.
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III. CALENDARI
Per racionalitzar els esforços és important que establiu un pla de treball que us permeti
marcar unes fites en el temps. Aquest pla l’hauràs de consensuar amb el teu tutor/a, en el
ben entès que la data de lliurament del treball és la mateixa per a tothom. A nivell indicatiu
podria ser el següent:

ESTIU

-

Selecció de la informació.

SETEMBRE

-

Presentació de l’índex.

OCTUBRE

-

Presa de dades (llibres, enquestes, camp).

NOVEMBRE

-

Tractament de les dades i interpretació.

DESEMBRE

-

Esborrany complet. Redacció completa provisional.

-

Revisió redacció definitiva.

-

Lliurament dilluns 14 a la secretaria del centre.

-

Exposició oral dimecres 23.

GENER
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IV. ANNEXOS
1. CRITERIS DE CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA
En una memòria o una tesi, i en aquest cas en un treball de recerca, la bibliografia és un
element obligatori que s’ha de situar al final, i ha de respondre a les característiques
següents:
 Comprendre tots els documents que hem fet servir per la nostra recerca.
 Establir una distinció fonamental entre:
 Bibliografia primària: en el cas de treballs de tema humanístic, obres
sobre les quals se centra el treball. Per exemple, les obres analitzades
d’un autor o els documents històrics analitzats.
 Bibliografia secundària : qualsevol tipus de document consultat i
utilitzat per dur a bon terme el treball.
COM ES REPRESENTEN ELS DOCUMENTS
1. Llibres d’un o diversos autors
COGNON (en majúscules), Nom –es pot posar l’inicial-, (data de publicació entre
parèntesi), títol complet (subratllat o en cursiva) , lloc de publicació, editorial, col·lecció i
número (si n’hi ha)
Exemples:
FARRERAS , P.; ROZMAN, C. (1997) Medicina interna . Madrid, Ed. Harcourt Brace, 2ª
ed. , 2 vol.
PERETÓ, J. (1996). Fonaments de bioquímica, València, Universitat de València.
VVAA. (1995). Gran Enciclopèdia Catalana , Barcelona, Ed. Edicions 62, 26 vol.
2. Publicacions en sèrie, articles de revista, diaris.
AUTORIA .(Any de publicació ) . “Títol de l’article” entre cometes. Títol de la revista o
diari (en cursiva), número de la revista, data de publicació: dia, mes, any (en cas del diari),
pàgines que ocupa l’article.
Exemples
AZÚA, Fèlix. (1992). “Cambio de bandera” en Quimera , núm. 110, mayo, 1992, pàg. 4567
RENDÉ i MASDEU, J (1997). “Una llengua útil” , Avui , núm. 6901, 2/1/1997., pàg. 19
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3. Audiovisuals
S’inclouen tant els enregistraments sonors (CD), com els d’imatges, (pel·lícules, DVD,
programes de TV o radio).
AUTORIA. Títol [Designació especifica del tipus de document ]. Lloc. Editorial, any
AMARGÓS, J. A. La febre d’or [Disc sonor]. . Barcelona. PDI, DL, 1993
En el cas de programes de televisió o de radio, s’ha de dir el nom del programa, la
responsabilitat (director). Entitat emissora, data d’emissió.
Exemple:
El Terrat . Dir. Andreu Buenafuente. Catalunya Radio, emès el 15 de novembre de
1996
4. Recursos electrònics i documents en línia
AUTOR O DESENVOLUPADOR. Títol [Fitxer informàtic]. Edició o versió. Lloc de
publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació. Descripció material
Exemple:
TERMCAT, Centre de Terminologia; CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIÓ
GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Diccionari d'assegurances: terminologia i
fraselogia [Fitxer informàtic]. Barcelona: INK Catalunya, [1996]. 2 disquets 3 ½

AUTOR. Títol de la pàgina web [En línia]. Data de creació o última modificació.. <adreça
web> [Consulta: ]
Exemple:
EUROPEAN COMMISSION. TRANSLATION SERVICE. Eurodicautom [En línia].
Darrera actualització, 2001.
http://eurodic.ip.lu/cgi-bin/edicbin/EuroDicWWW.pl [Consulta: 30 març 2004]
ATENCIÓ
Es important en les pàgines web conèixer qui és el responsable, tant si és una persona, una
associació, una empresa o una institució pública. Les pàgines sense autor conegut són poc
fiables.
És necessari posar la data de la consulta, perquè com les pàgines web canvien tant
ràpidament de continguts, si algú que llegeix el vostre treball vol consultar-la, pot no trobar
el mateix que vosaltres.
 La bibliografia sempre s’ordena per grups de documents i dintre de cada grup
alfabèticament
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2. INCORPORACIÓ DE CITES AL TEXT. NOTES A PEU DE PÁGINA.
Normalment, en un treball de recerca s’acostuma a citar textos d’altres autors que ens
serveixen per provar la nostra argumentació. Citar és com aportar testimonis a un judici.
Les citacions han de ser absolutament fidels al text original. Sempre s’ha d’aclarir la
procedència de les paraules citades i mai ens hem d’apropiar de les idees alienes sense
indicar-ho. (plagi). Per tant, tota citació va normalment seguida d’una crida de nota que
dóna la referència del text citat. Aquesta referència està constituïda pels següents elements:
a) si es tracta d’una obra: autor (inicial del nom de pila i cognom), títol en cursiva o
subratllat, lloc d’edició, any de publicació, pàgina (es). (cadascun d’aquest elements
ha d’anar separat amb una coma o bé amb un punt i seguit.)
b) si es tracta d’un article o d’un assaig publicat en una revista : autor (inicial del
nom de pila i cognom), títol de l’article o de l’assaig entre cometes (“....”), títol de
la revista o del recull (en cursiva o subratllat ); i a continuació :
 En el cas d’una revista: identificació del número, data, i pàgines
 En el cas d’un recull: lloc d’edició, any de publicació, pagines.
Com es cita
Poden presentar-se dos tipus de casos:
 Citació breu: quan la cita no supera les dues o tres línies es pot inserir dins del text,
entre cometes.
Exemple:
En el análisis de un texto poético debemos de tener en cuenta su contenido,
porque como sostiene Jean Cohen “un poema que no signifique no es un poema,
puesto que no es lenguaje”1, afirmación, por otra parte, muy discutible.
 Citació llarga (més de tres línies o dos o més versos): se separa del text, sagnada de
2 cm. En relació amb la justificació a l’esquerra del text, en mitja interlínea,
separada del text per una interlínia doble. Es poden o no fer servir les cometes. És
preferible, per distingir-les bé del cos del cos del treball, d’imprimir-les a un cos
més petit que aquest.
Exemple:
Ángeles Villarta reconocía que el género “rosa” daba mucho dinero a sus cultivadores,
pero decía también:
Las niñas se ruborizan e indignan si le las califica de “chiquillas de novela
rosa”, y no conozco a ningún escritor de primera ni de última fila que
admita por las buenas que pueda ser productor de engendros de semejante
tipo. En España no existe apenas una novela intermedia, ligera e
interesante.2
La procedència d’una cita pot indicar-se a peu de pàgina, al final del capítol o al
final del treball. El més còmode pel lector és a peu de pàgina. Normalment, la
numeració de les cites és fa de forma correlativa per capítols o apartats.
 Casos especials
1
2

J. Cohen , Estructura del lenguaje poético, Madrid, 1970, p. 55
J. Maura, La estafeta literaria, 5 Marzo, 1944, p. 58
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Si dues cites correlatives pertanyen al mateix llibre, n’hi ha prou amb escriure
darrera el número de la cita la paraula “ibídem” o “ibi.” Que significa en el mateix
lloc3.
Si la cita pertany a un llibre ja citat amb anterioritat i només s’ha citat aquest llibre
de tal autor, és suficient, darrera del nom d’aquest, posar “op. cit. “ o “ob. cit.” que vol
dir “obra citada” i a continuació la pàgina.4
Notes a peu de pàgina
A vegades les notes a peu de pàgina no és refereixen a un autor citat sinó que poden
ser explicacions, aclariments o altres dades que convé que el lector tingui en compte.
Exemple
La corriente vanguardista aflora también de nuevo con la revista Dau al Set
(1948-1956), donde al lado de pintores como Antoni Tàpies, Josep Tharrats y
Modest Cuixart, surge otra figura excepcional, la del poeta Joan Brossa.5
El sistema autor-data
En moltes disciplines (i cada vegada més en els darrers temps) s'utilitza un sistema que
permet la supressió de totes les notes de referència bibliogràfica, conservant només les de
discussió o les de tramesa (a una altra font o document).
Aquest sistema pressuposa que la bibliografia final sigui construïda posant al costat del
nom de l'autor la data de publicació de l'edició del llibre que utilitzem o de l'article.
Si es tria aquest sistema, la bibliografia s'ha de citar així:
CORIGLIANO, G. (1969): Estrategias y técnicas de Marketing, Milán, Rd. Kompas.
Exemple:
En les investigacions relatives als productes existents "les dimensions de la mostra han
d'anar en funció de les exigències específiques de la prova" (Corigliano, 1969:73). Però el
mateix Corigliano havia advertit que la definició de l'àrea constitueix una definició comodí
(1969:71)
Què fa el lector? Consulta la bibliografia final i comprèn que la indicació (Corigliano,
1969:73) significa pàgina 73 del llibre de Estrategias...
Aquest sistema permet aclarir enormement el text i eliminar moltes notes.

3
4

Ibídem, pág. 67
J. Cohen, ob. cit. , pág. 80

5

También hay que mencionar la revista Ariel (1946-1951) donde confluyen las dos corrientes literarias, el
postsimbolismo y el vanguardismo.
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3. MODEL DE PORTADA

INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
TREBALL DE RECERCA
CURS 2018 - 2019

Times New Roman o Calibri 16.
Negreta

TITOL DEL TREBALL

Times New Roman o Calibri 20.
Negreta

Times New Roman o Calibri 14.
Negreta

ALUMNE:
TUTOR:
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