
TIPUS DE TREBALL DE
RECERCA

ESTRATÈGIA METODOLÒGICA EXEMPLES

Descriptiu i de
catalogació

Recollida, anàlisi i classificació o ordenació
d’una quantitat important i significativa de
dades o informació.

●Herbari d’un territori-estudi i catalogació
●Estudi i catalogació d’un fons o col·lecció
●Estudi i catalogació del fons fotogràfic del centre

Explicatiu i d’anàlisi Plantejament o consideració d’hipòtesis o
preguntes ( explicatives o interpretatives),
contrastació i validació a partir de les dades
obtingudes.

● Donar resposta a preguntes com quina és la proporció
adequada dels ingredient per fer pa?
●Verificar de forma experimental hipòtesis.
●Explicar fenòmens com la formació dels núvols

Comparatiu Elaboració i aplicació de criteris de
comparació entre dos o més elements.

●Comparar la funció bactericida de gels de banys
●Comparar les diferents tribus urbanes de l’institut.

Estudi de cas Descobriment i comprensió de particularitats
significatives de casos particulars o acotats,
que contribueixin a interpretar una realitat més
complexa.

●Estudi biogràfic d’un avi interessant del barri
●Estudi de la història del centre
●Estudi de l’edifici (l’escola)
●Estudi de la genealogia i memòria familiar

Disseny i producció Treballs encaminats a resoldre problemes
acotats en situacions concretes o dissenyar
solucions tecnològiques.

● Disseny i construcció d’un sistema de comunicació pel centre,
una estació meteorològica automàtica o alguna altra necessitat
detectada.
● Disseny d’una empresa per comercialitzar un producte o una nova
forma de comercialitzar-ho.
● Disseny d’un projecte de cooperació per construir un pou en un
poblat on falti aigua.

Creació artística Que reflexiona i documenta el propi procés
creatiu i la pròpia metodologia i conclou amb
alguna concreció en format artístic i
conclusions sobre el propi procés.

●Crear una novel·la a partir de les reflexions al voltant d’un tema
● Dissenyar una peça de roba partir de les tendències que
s’han identificat.
●Dissenyar un espai de pati en un procés de creació compartida.

Recerca-acció La metodologia de la investigació-acció
participativa combina dos processos: conèixer
i actuar, implicant en tots dos la població la
realitat de la qual s’aborda des de la recerca.

● Aplicar canvis organitzatius o metodològics en un esplai i
documentar i analitzar la incidència d’aquests canvis en el grup.
● Dissenyar canvis en la perspectiva d’aprenentatge i servei en la
gestió del temps d’esbarjo o la gestió de les festes del centre del centre
documentant i analitzant la seva incidència.

Classificació elaborada a partir de la proposta que fa Albert Piñero a la seva llicència “Eines metodològiques per al treball de recerca de batxillerat” ampliant la
classificació amb les tres darreres tipologies. http://goo.gl/i8IdoO

http://goo.gl/i8IdoO

