CHECKLIST
Tinc clars els criteris del TR

Fase de planificació

Ja he escollit el tema del TR
He fixat els objectius del TR
Tinc clara la metodologia més adequada per fer el TR
He establert un pla de treball amb un cronograma per a les tasques que
demana el TR
Hi he posat un títol, encara que sigui provisional

Fase de documentació

He cercat informació adequada a les característiques i necessitats del
treball
He seleccionat, entre la informació recollida, aquella més significativa
Tinc organitzada, estructurada en temes i subtemes, la informació
llegida en les diferents fonts (fitxes, subratllat, anotacions al marge)
Tinc buits d’informació?
He anotat totes les fonts (llibres, articles, etc.) d’on he extret
informació per tal de posar-los després a la bibliografia.

Fase de redacció del
treball

És clar?
El títol

És concret?
És complet?

Portada

Hi ha el nom de l’alumne/a i del tutor?
Consta l’any o curs i el nom de l’Institut?
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Hi ha tots els capítols i subapartats del TdR?
Índex

S’indiquen el número de pàgina de cada capítol i
subapartat?
Hi ha un espai interlineal simple?
Hi ha dos abstracts, en dues llengües diferents

Abstract

S’escriu seguint les regles de redacció de cada llengua?
En la redacció hi ha present l’objecte del treball?
En la redacció hi ha present la motivació personal?

Introducció

En la redacció hi ha present la rellevància científica?
En la redacció hi ha present l’organització del treball
escrit del TdR, i en especial, del marc teòric i de la
metodologia de recerca?
Els capítols i els subapartats són equilibrats?
El TR està estructurat amb un màxim de quatre nivells?

Cos del
Treball

Notes al peu
de pàgina

Conclusions

Bibliografia

El marc teòric és rellevant per l’objecte d’estudi?
En la part pràctica es descriuen la pregunta, hipòtesi, la
població, la metodologia, i els resultats de la
investigació?
S’hi han inclòs notes a peu de pàgina per concretar
algun tema o per citar alguna documentació utilitzada
en el treball?
No reprodueixen altre cop les tesis desenvolupades en
el treball?
Recullen de forma estructurada les reflexions i les
valoracions fetes al voltant del tema del treball?
Inclou tots els documents consultats?
Les referències bibliogràfiques segueixen un mateix
sistema de citació?
Les referències bibliogràfiques estan ordenades
alfabèticament?
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Revisió dels aspectes formals de la presentació
escrita

Revisió de l’expressió escrita
Presentació en PowerPoint

La tipografia dels títols, subtítols i del cos del treball és sempre la
mateixa en tot el treball
Les citacions textuals estan entre cometes
La interlínia és sempre la mateixa (1,15 o 1,5)
Els marges estan equilibrats i són iguals en tot el document (2,5)
Totes les pàgines estan numerades

He comprovat que la persona gramatical usada en tot el TR és sempre
la mateixa
He revisat que la mida dels paràgrafs sigui equilibrada (entre 3 i 8
línies).
He revisat el sistema de puntuació del TR: punts, comes i punts i comes.
He passat el corrector ortogràfic
He fet una última revisió ortogràfica i gramatical

L’estructura del PowerPoint conté: la portada, el sumari, el cos de
l’exposició, les conclusions, i una diapositiva de tancament.
He revisat l’ortografia i la gramàtica de la presentació.
Per preparar la presentació he imprès el PowerPoint i hi he fet les
anotacions necessàries.
He fet un assaig previ a la presentació per a no llegir i per tenir en
compte el llenguatge gestual
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