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INTRODUCCIÓ

La investigació científica forma part de l’activitat habitual de determinades professions i, en aquest
sentit, la docència no és cap excepció. De fet, per a moltes especialitats docents les activitats de recerca

es presenten com l’única possibilitat de formació contínua per aquest col·lectiu.

Resulta, doncs, que moltes vegades, sense preparació específica però amb molta bona voluntat i grans
dosis d’imaginació, els professionals de la docència fan de la recerca científica una part important de

les tasques que habitualment desenvolupen: investigacions fonamentalment basades en la pràctica
docent.

En aquest paper ens proposem ajudar el professorat a introduir-se en el meravellós món de la recerca

científica. Volem presentar recursos útils per planificar, desenvolupar i difondre una investigació,
parant esment en la manera de preparar una publicació o de presentar la feina a un congrés.

El treball començarà amb una breu explicació del què és el mètode científic i quines són les estratègies
per iniciar una investigació. Continuarà amb una descripció de com es du a la pràctica el mètode

científic i de com se cerca (i es troba) informació útil i fiable. Acabarà amb una sèrie de comentaris (i

consells) sobre els principals mecanismes de difusió dels resultats d’una recerca.

El mètode científic

Tradicionalment, el mètode científic s’explica com un conjunt de passes definides que la ciència

utilitza per observar la realitat, teoritzar sobre aquesta realitat i intentar demostrar la teoria en qüestió;
unes passes definides amb l’objectiu final d’ampliar els coneixements de la humanitat.

Per fer tot això, les persones investigadores disposem de tres estratègies diferents que es coneixen amb
el nom de:

- Mètode inductiu (del particular al general): la persona investigadora arriba a la formulació d’una llei

o regla científica a partir de l’observació de la realitat (per exemple, el mètode científic utilitzat per
l’antropologia).

- Mètode deductiu (del general al particular): la persona investigadora extreu una sèrie de conclusions,

de conseqüències lògiques, contrastables i aplicables a la realitat a partir d’una llei general (per
exemple, el mètode científic utilitzat per les matemàtiques).

- Mètode hipotètic-deductiu (mixt): el procés d’adquisició de nous coneixements actua d’ambdues
maneres (inductiva i deductiva) amb independència del punt de partida (particular o general, general o

particular); la persona investigadora necessita anar de la teoria a la realitat i de la realitat a la teoria

contínuament (per exemple, el mètode científic utilitzat pel disseny)

La proposta de projecte de recerca i les fonts de finançament

Amb independència de l’estratègia utilitzada (inductiva, deductiva o mixta), una proposta seriosa de

projecte de recerca ha d’incloure:
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o El títol del projecte

o El nom del responsable o responsable de la recerca, amb un breu currículum

o El nom dels col·laboradors (si n’hi ha), amb un breu currículum

o La justificació de la recerca

o Els objectius de la recerca

o Una breu descripció del que es vol fer

o La metodologia, la temporalització i el pla de treball

o Les hores de dedicació de les persones involucrades

o El termini màxim d’execució del projecte

o El cost aproximat del projecte, detallat en un pressupost

o Els resultats previstos, provisionals o definitius

Una proposta seriosa de projecte de recerca desenvoluparà tots i cadascun d’aquests punts en un

document escrit que es redactarà, primer, per aclarir les idees i, segon, per aconseguir el suport
necessari per a desenvolupar la proposta plantejada.

Aquest suport pot ser un suport psicològic (per reforçar la pròpia autoestima), un suport anímic (per

demanar un recolzament de la feina del professorat per part del centre educatiu i dels propis
companys), un suport social (per demanar reconeixement i valoració de la feina del professorat per

part de la Societat) o un suport institucional (per aconseguir recursos personals, materials i econòmics
per desenvolupar el projecte).

El suport econòmic també és un punt remarcable del projecte, perquè sempre és important saber d’on

sortiran els diners per finançar el projecte, de la pròpia butxaca o d’una butxaca aliena:

- El finançament públic de projectes de recerca és canalitza a través de convocatòries públiques oficials

publicades en els butlletins o diaris oficials (Boletín Oficial del Estado, Butlletí Oficial de les Illes

Balears, etc.)

- El finançament privat de projectes de recerca no es canalitza de la mateixa manera i demana de la

persona investigador una gran dosis d’imaginació (per trobar mecenes) i de seducció (per convèncer
aquesta persona que financi el projecte)

Per altra banda, hem de fer notar que la temporalització i el pla de treball detallat també són un altre
punt notable del projecte. Es tracta de:

- Determinar el temps del qual disposem per fer el treball

- Proposar un tema
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- Definir la manera d’organitzar la informació

- Elaborar un primer guió

- Assignar un nombre de pàgines a cada apartat del guió

- Revisar el pla de treball i ajustar-lo al temps predeterminat

La recerca d’informació

Ja hem definit el tema, els objectius i la hipòtesi de treball; ja hem trobat algun tipus de suport (o no) i

ja hem fet un pla de treball; ara hem de començar a fer feina, hem de començar a documentar-nos, hem

de començar a cercar informació.

La recerca d’informació es pot fer a la manera tradicional amb l’ajut de diccionaris, enciclopèdies,

llibres i revistes, les principals fonts d'informació secundària. En aquest sentit, les biblioteques (en

especial les biblioteques especialitzades) són un bon invent i un lloc interessant per visitar.

La recerca d’informació també es pot fer amb l’ajut de les tecnologies de la informació i la

comunicació. Moltes biblioteques públiques i privades han digitalitzat el seu fons bibliogràfics (els
fitxers) i han posat els catàlegs on-line a disposició dels usuaris i usuàries de la xarxa; així ho han fet

les següents institucions:

- Biblioteca Apostolica Vaticana (http://www.vaticanlibrary.vatlib.it)

- Biblioteca de Catalunya (http://www.gencat.net/bc)

- Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es)

- Bibliothèque Nationale de France (http://www.bnf.fr)

- The British Library (http://www.bl.uk)

- The Library of Congress (http://www.loc.gov)

N’hi ha molts més, d’arxius, biblioteques i centres de dcumentació, que han fet el mateix, només cal

navegar una mica per trobar-los i consultar els catàlegs on-line.

Pel que respecta a altra tipus de fonts primàries i secundàries i sense oblidar-ne els grans avantatges

d’internet, com són, oferir diferents canals d’informació (web, correu electrònic, xat, etc.), permetre la

utilització de múltiples formats per transmetre la informació (*.htm, *.html, *.pdf, *.doc, *.txt, *.pps,
*.jpg, *.asp, etc.), possibilitar-ne l’actualització i la disponibilitat permanent, etc.; la xarxa té

l’inconvenient principal de no respondre de la procedència i de la credibilitat d’aquesta informació.

No hi ha cap control respecte del què podem trobar a la xarxa: tothom pot crear una pàgina web i

escriure qualsevol cosa; per aquest motiu es fa necessari donar unes pautes per valorar les notícies

aconseguides amb l’ús d’aquest mitjà. Nosaltres proposem els següents criteris:

- Autoria (procedència de la informació)

http://www.vaticanlibrary.vatlib.it
http://www.gencat.net/bc
http://www.bne.es
http://www.bnf.fr
http://www.bl.uk
http://www.loc.gov
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- Edició (responsable darrer de la informació)

- Actualitat (data de la informació)

- Presentació (distribució de la informació i navegabilitat per la pàgina web)

- Continguts (absència d’errades ortograficogramaticals i grau de comprensió de la informació)

- Neutralitat (objectivitat de la informació i absència de propaganda comercial)

- Repercussió o nivell d’impacte de la informació (referències i recomanacions de terceres

persones)

En el procés de recerca d’altres fonts primàries i secundàries podem trobar penjats a a internet dos tipus
de documents:

- Els documents formals, els documents científics; volem deixar molt clar que internet NO

serveix per cercar (i trobar) documents formals

- Els documents informals, com ara notícies, testimonis, ressenyes, pistes, etc., que mai no hem

de confondre amb els documents científics; volem assenyalar que internet SÍ serveix per cercar
(i trobar) documents informals

Així, doncs, a més de l’accés als catàlegs on-line de les biblioteques, internet és un mitjà excel·lent per:

- Trobar fòrums, llistes de distribució, grups de treball, conferències, tallers, jornades i
congressos, publicacions i editorials, etc.

- Contactar amb empreses, institucions públiques i privades i les persones que hi treballen

- Comprar documentació

Però no res més.

Tota aquesta informació la podrem aconseguir perquè algú ens ho ha dit o perquè hem fet servir un
cercador. La majoria dels sistemes de recerca que funcionen a internet classifiquen un document en
funció del contingut de la primera plana. La recerca es fa per continguts o paraules-clau (no per temes),
per la qual cosa el cercador no distingeix entre els diferents significats d’un vocable i, per aquest motiu,
no els recomanem com a eina per a una recerca científica; no obstant, cal assenyalar que SÍ són útils en
la recerca de documents informals. Els cercadors més utilitzats són:

http://www.google.es

http://www.yahoo.es

Els resultats de la recerca

Arribat en aquest punt, hem de tenir molt present que un projecte de recerca demana uns resultats que,
en la pràctica, es traduiran en un paper escrit amb una proposta d’índex molt similar en aquest:

http://www.google.es
http://www.yahoo.es
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- Introducció, que servirà per presentar el treball: es proposa un tema (què?), es justifica la necessitat

de la investigació (per a què?), es defineixen uns objectius (per què?) i es planteja una hipòtesi de

treball

- Marc teòric, que servirà per exposar (tot o part) el que sabem sobre el tema escollit

- Treball empíric

- Introducció, per explicar el que farem

- Metodologia, per aclarir com farem la recerca; podem triar entre:

- Un enfocament experimental: materials i mètode, població, mostra, instruments,
procediment, variables, disseny, etc.

- Un enfocament no experimental (podem incloure aquest apartat o el podem eliminar):

hermenèutic, interpretatiu, descriptiu, etc.

- Resultats (l’única part no argumentativa del treball), per comentar objectivament el que hem

aconseguit amb la investigació

- Discussió, per relacionar els resultats amb la hipòtesi de treball i amb el marc teòric

- Conclusions (l’apartat més difícil de redactar d’un treball empíric): per relacionar el que hem

descobert amb els objectius definits al començament del treball

L’extensió, el nombre de pàgines, dependrà del tema proposat, del plantejament inicial que s’ha fet del

treball, de la durada en temps de la recerca, i del destinatari final de la investigació.

La difusió dels resultats

Un cop redactat un text-base, hem de preparar-lo per a la seva presentació en Societat, per la qual cosa

hauríem de fer servir un manual d’estil. Moltes organitzacions públiques i privades, educatives o no,
han fet propostes interessants en aquest sentit.

L’American Psychological Association (http://www.apa.org) és una associació nordamericana que, des

de 1929, es preocupa de donar unes indicacions bàsiques per tenir cura tant del context com del
contingut d’un treball escrit; també ajuda les persones en la preparació de manuscrits per a la seva

publicació. Es tracta d’unes indicacions molt utilitzades en el món de la psicologia, la pedagogia i
l’educació en general, que apareixen publicades al APA publicacions manual

(http://www.apastyle.org).

La Modern Language Association (http://www.mla.org), una associació nordamericana creada el 1883
per professors i que promou l’estudi i l’ensenyament de la llengua i la literatura, presenten el MLA

handbook of writers of research papers, per als estudiants de batxillerat, i el MLA style manual and

guide to scholarly publishing, per als estudiants universitaris i escriptors professionals, amb unes

recomanacions bàsiques per escriure i preparar la publicació de documents escrits.

http://www.apa.org
http://www.apastyle.org
http://www.mla.org
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Són prou conegudes en el món de l’ensenyament superior les Normes Harvard, molt semblants a les

Normes APA, recomanades per la universitat nordamericana del mateix nom i acceptades per la

comunitat científica en el camp de les ciències socials i en altres camps de la ciència.

També poden fer esment de les Normes Vancouver (http://www.icmje.org/icmje.pdf), originariament

promogudes el 1978 per un petit grup d’editors de revistes de medicina, que un temps després es
convertí en el Comité Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques (http://www.icmje.org). Es tracta,

com en els exemples abans esmentats, d’unificar criteris a l’hora d’escriure, d’enviar i de publicar un

paper en revistes biomòdiques. Una proposta més, en aquest cas, pels investigadors-escriptors en el
món de la medicina i les ciències de la natura.

Per altra banda, totes les editorials del món donen unes recomanacions en els seus col·laboradors sobre

la manera com preparar i presentar un manuscrit per a la seva publicació.

Una vegada elaborat el paper tenim diferents opcions, en cap cas excloents, per donar a conèixer el seu

contingut, com són:

- Autoeditar el material

- Enviar-lo a una revista

- Presentar-lo en un congrés (la qual cosa suposa, moltes vegades, la publicació de la
comunicació)

- Penjar-lo en la pròpia pàgina web o en la pàgina web del centre on es treballa

Si triem la primera opció, l’autoedició, només hem d’anar a una impremta, demanar un pressupost,

cercar els diners (o pagar el preu de la pròpia butxaca), donar l’ordre d’impressió, fer una roda de

premsa i/o una conferència per presentar el treball, i començar a distribuir-lo.

Si triem la segona opció, enviar el material a una revista, només hem de triar una revista, contactar

amb els responsables, preparar el manuscrit segons les instruccions que ens han donat, enviar-los el
treball amb el mitjà de transport més ràpid, comprovar que l’editorial l’ha rebut correctament, passar el

procés de selecció, intentar convèncer-los perquè ens publiquin el treball, demanar sempre una resposta

(positiva o negativa), revisar i corregir les proves d’impremta, esperar el torn de publicació, rebre els
exemplars a casa, llegir el nostre treball, donar les gràcies als responsables a l’editorial, i deixar la porta

oberta per a futures col·laboracions.

A l’hora d’escollir la publicació periòdica amb la qual ens agradaria col·laborar és important investigar

l’editorial i les persones que hi treballen. Interessa conèixer la línia editorial, la qualitat general i

prestigi de la revista, l’àmbit geogràfic de difusió, el tiratge, el tipus de lector, el tipus de treballs
publicats, les persones que col·laboren habitualment amb la revista, etc.

És important recordar que no només hem d’identificar correctament la nostra feina, també ens hem de

recordar d’identificar-nos a nosaltres mateixos (nom, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de
contacte).

http://www.icmje.org/icmje.pdf
http://www.icmje.org
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Si triem la tercera opció, presentar el treball en un congrés, només hem de contactar l’organització

d’aquest esdeveniment, presentar el nostre treball, passar el procés de selecció, demanar sempre una

resposta (positiva o negativa), preparar el material segons les instruccions que ens han donat, fer la
conferència, xerrada, ponència, taula rodona, taller, etc., i gaudir de l’experiència.

Per acabar, si triem la quarta opció, penjar-ho en una pàgina web, només hem de fer la pàgina web (o
fer-la fer), parlar amb el personal del departament d’informàtica de la institució on treballem o amb el

nostre servidor, i fer un enllaç amb la nova informació.

Epíleg

Com hem vist al llarg d’aquest escrit, planificar, desenvolupar i aconseguir la difusió d’un treball de

recerca no és difícil, millor dit, no és tan difícil com sembla, només fa falta fer alguna cosa interessant i

voler-la compartir-la amb altres persones, una mica de disciplina, una mica més de constància i molta,
molta, molta paciència.

Referències

a) Biblioteques

Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticà, Itàlia), http://www.vaticanlibrary.vatlib.it (en italià i en anglès)

Biblioteca de Catalunya (Barcelona, Espanya), http://www.gencat.net/bc (en català, en castellà i en
anglès)Biblioteca Nacional de España (Madrid, Espanya), http://www.bne.es (en castellà i en anglès)

Bibliothèque Nationale de France (París, França), http://www.bnf.fr (en francès i en anglès)

Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears, CABIB (Illes Balears, Espanya), un projecte de cooperació
bibliotecària coordinat per la Universitat de les Illes Balears amb més de 176 biblioteques illenques

adherides, http://cabib.uib.es (en català)

The British Library (Londres, Regne Unit), http://www.bl.uk (en anglès)

The Library of Congress, (Washington, EUA), http://www.loc.gov (en anglès)

b) Organitzacions

American Psychological Association (Washington, EUA), http://www.apa.org (en anglès)

Comité Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques (Vancouver, Colúmbia Britànica, Canadà),

http://www.icmje.org (en anglès)

Modern Language Association (Nova York, EUA), http://www.mla.org (en anglès)

c) Llibreries

Alibris, llibreria especialitzada en llibres de segona mà i en llibres d’ocasió, http://www.alibris.com (en

anglès)

Amazon, llibreria virtual, http://www.amazon.com (en anglès)

http://www.vaticanlibrary.vatlib.it
http://www.gencat.net/bc
http://www.bne.es
http://www.bnf.fr
http://cabib.uib.es
http://www.bl.uk
http://www.loc.gov
http://www.apa.org
http://www.icmje.org
http://www.mla.org
http://www.alibris.com
http://www.amazon.com
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La casa del libro, http://www.casadellibro.com (en castellà)

Llibreria “La Central”, especialitzada en humanitats, http://www.lacentral.com (en català, en castellà i

en anglès)

Xarxa de llibreries, per a la distribució i venda de llibres nous, de segona mà i d’ocasió,

http://www.iberlibro.com (en castellà)
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