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Com s’escriu un text
de recerca?
Eulàlia Borràs1
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1.

Introducció

En general, quan escrivim sobre la nostra recerca fem una contribució a la
comunitat científica i disseminem els resultats dels nostres estudis en articles
científics. D’aquesta manera, altres persones investigadores tindran accés a la
recerca que produïm i podran aprofundir en els temes que plantegem per avançar
en el coneixement científic.
Així mateix, podem concebre la disseminació de la recerca com una oportunitat
més de col·laborar amb les persones amb les quals hem dut a terme la investigació,
fent de coautors amb docents, estudiants i altres agents que han estat importants
en el procés de recollida i d’interpretació de les dades. També la podem considerar
com una manera d’establir diàlegs amb la comunitat educativa, publicant textos
més divulgatius en revistes que llegeixen docents, personal de l’Administració
pública, professorat en formació, etc.
Finalment, podem entendre la disseminació de la recerca com un deure que tenim
amb la societat que ens la finança (fent universitats públiques, aportant diners
per a projectes i beques). Cada cop és més comú que s’expliquin els resultats de
la recerca en articles de premsa i en altres mitjans d’accés obert. Algunes revistes
científiques ofereixen aquesta opció, i cada cop més persones publiquen els
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manuscrits de la seva recerca (és a dir, versions prèvies a l’acceptació, segons la
normativa de cada editorial) en xarxes socials acadèmiques, com ara Academia.
edu o Researchgate.net.
En aquest capítol, parlarem del format dels textos més estrictament de recerca.
L’estructura concreta del text vindrà determinada pel tipus de text que hem
de produir: un treball de fi de màster, una tesi doctoral, un capítol d’un llibre
especialitzat o un article per a una revista científica. En el cas de la recerca
qualitativa, cal que el text tingui en compte un seguit de processos que s’han
explicat en aquest volum, com ara:

2.

•

la justificació de la recerca en termes teòrics i de l’interès social i
educatiu;

•

la recollida d’informació o de dades;

•

el tractament i l’organització de les dades;

•

l’adopció d’un marc teòric i metodològic;

•

l’anàlisi de les dades;

•

la interpretació de les dades de manera original i/o creativa i l’obtenció
de resultats;

•

el plantejament d’una discussió sobre la rellevància dels resultats;

•

el plantejament d’unes conclusions.

Diferències entre el treball de fi de màster i la tesi

Probablement, moltes de les persones que llegeixen aquest volum estan en
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procés d’escriure un treball de fi de màster o una tesi doctoral. En ambdós casos
es duu a terme una recerca acadèmica per assolir una titulació. La tesi doctoral,
tanmateix, té un abast més extens i un caràcter més profund que el treball de
màster. Igualment, la metodologia de recerca és més rigorosa en el cas de la tesi.
Les tesis doctorals han d’exposar el propòsit de la recerca, el marc teòric al
voltant del qual gira el nostre tema d’estudi, la metodologia utilitzada, els
resultats de la recerca, les discussions i les conclusions. Normalment el contingut
s’estructura en diversos capítols, que en els treballs qualitatius hauran d’incloure
la informació següent:
•

Títol: té la funció de captar l’atenció del lector i proporcionar prou
informació sobre el contingut del text. Els títols no haurien d’excedir
les 10 paraules.

•

Resum o abstract: és una síntesi del treball perquè el lector pugui decidir
d’antuvi si li interessa llegir tot el text.

•

Paraules clau: normalment, es demanen al voltant de cinc paraules que
ajuden a identificar el tema, el context, la metodologia i els conceptes
teòrics clau de la recerca.

•

Introducció: presenta el tema o problema de la recerca, la rellevància
i l’abast del tema, la posició de la persona investigadora en el context
estudiat (per exemple, si és també el docent), la seva motivació personal
cap a la recerca, etc.

•

Objectius i preguntes de recerca: han de ser el més clar possible. Convé
presentar-los en format de llista.

•

Marc teòric: revisa les bases teòriques de la recerca. En aquest capítol
informem el lector sobre la recerca prèvia en què fonamentem el treball,
l’estat de la qüestió, i el nostre enfocament científic.
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•

Metodologia: exposa el disseny de la recerca i els mètodes de recollida
i d’anàlisi de les dades. Expliquem com hem portat a terme la recerca,
quines eines hem utilitzat per assolir els objectius de la investigació
(vegeu el capítol de Canals, aquest volum), quines dades hem recollit
i com les hem gestionat (tipus d’anàlisi, transcripcions, etc.). També
donem compte dels procediments seguits per assegurar la validesa
interna de la recerca, com triangulació, sessions de dades, etc. (vegeu
Antoniadou, aquest volum; Moore i Llompart, aquest volum).

•

Resultats de la recerca: analitza les dades seguint el procediment descrit
en la metodologia i amb referència al marc teòric establert. Les dades
s’hi inclouen en format de transcripció, amb imatges, etc.

•

Discussió dels resultats: posa en relleu els resultats més rellevants i
els contextualitza en els marcs teòrics i metodològics escollits. Tracta
de respondre a les preguntes: com contribueix la nostra recerca a la
comunitat científica i educativa? Què assenyalen els resultats? Quines
bases deixem per a recerques posteriors?

•

Conclusions: en aquest capítol es resumeixen les aportacions i les
limitacions de l’estudi, i es recomanen recerques futures.

Generalment no hi ha limitacions d’extensió, però es recomana escriure al
voltant de 250-350 pàgines DIN A4, a 1,5 espais.
Actualment, la tesi doctoral pot estar formada per un compendi d’articles de
recerca publicats, alguns en revistes d’alt impacte. Cal consultar la normativa de
cada universitat per comprovar les condicions d’aquesta modalitat.
Els treballs de fi de màster, tot i ser projectes de recerca avançada, tenen un abast
més limitat i una extensió més reduïda. Per fer-nos-en una idea, poden tenir entre
50 i 150 pàgines, amb un espaiat d’1,5 en paper DIN A4, segons els requisits de
cada universitat. Els treballs de màster han de forjar un argument sòlid, coherent
i amb unitat interna que recolzi la recerca de manera convincent. Igualment, s’hi
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ha de demostrar que es coneixen les eines de recerca i que se saben aplicar en
una situació determinada. Els apartats de les tesis de màster són els mateixos que
els de les tesis doctorals.

3.

Diferències entre els articles de revistes
científiques i els capítols de llibre

Les revistes amb més prestigi i que compten més a l’hora d’avaluar la capacitat
acadèmica són les que segueixen un procés d’avaluació d’experts pel mètode
de cegament (blind peer-reviewed), en què altres persones investigadores
revisen el treball de manera anònima i n’estimen o desestimen la publicació.
Entre aquestes revistes, n’hi ha que tenen un índex d’impacte més alt. Això
vol dir que els articles que s’hi han publicat s’han citat més cops en altres
publicacions. Els índexs més reconeguts són el Social Sciences Citation
Index (Thomson Reuters, Journal Citation Reports) i el SCImago Journal &
Country Rank (Scopus). En l’àmbit català, també hi ha l’índex Carhus Plus+
(AGAUR). Les biblioteques de les universitats sovint organitzen cursos per
entendre com funcionen aquests índexs i com hem d’interpretar la informació
que ens proporcionen.
Per publicar en un llibre, normalment els editors inviten els autors a proposar un
capítol segons la seva àrea d’expertesa, en convocatòries obertes o tancades, i els
capítols normalment són revisats per experts externs.
Els articles científics generalment consten de les mateixes parts que una tesi
doctoral o de màster, però se centren en un aspecte concret de l’estudi. Es pot
escriure sobre una qüestió metodològica determinada, un concepte teòric que
l’estudi fa avançar, unes dades específiques, un fenomen o context poc descrit
en altres recerques, etc.
Cal destacar que els capítols de llibre no segueixen necessàriament l’estructura
dels articles de recerca. Si són de divulgació entre un públic més general, tendeixen
a aprofundir en les seccions de resultats, en la discussió i en les conclusions, les
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més vinculades a la part pràctica de la recerca. Així, els capítols no s’endinsen
excessivament en el marc teòric i en la metodologia, sinó que aquestes seccions
principalment contribueixen a la contextualització de les dades i a la interpretació
dels resultats de les anàlisis.
La base de dades Scholarly Publishing Indicators (SPI) in Humanities and
Social Sciences elabora un rànquing del prestigi de les editorials espanyoles i
internacionals que ens pot donar indicacions sobre la qualitat dels llibres.

4.

Per on es comença a escriure?

4.1.

Les dades com a base de l’escriptura

És important tenir en compte que les idees es van organitzant a mesura que
escrivim. Per aquesta raó, és recomanable posar-nos a escriure per poder
explorar idees o pensaments inconnexos, més que no pas esperar a tenir totes
les idees clares abans de disposar-nos a emplenar el full en blanc. Per exemple,
suposem que mentre transcrivim ens adonem que es poden establir connexions
entre certs tipus d’interaccions, o bé mentre analitzem una transcripció se’ns
acut una idea que estableix una connexió sòlida amb els objectius que estem
explorant en el treball. Aleshores, encara que no tinguem clarament definits
els objectius de la recerca ni les nostres preguntes, és important escriure ja
una primera anàlisi que es pot anar redefinint com a capítol. És en aquests
moments valuosos i plens de lucidesa quan anem forjant els objectius i les
preguntes finals de la recerca.
Així, a més, aconseguirem que la selecció i l’anàlisi de les dades estiguin ben
connectades amb els objectius i amb la redacció. D’aquesta manera, aquests tres
elements es tracten de manera quasi simultània i s’articulen conjuntament des
del principi. Si, per contra, primer seleccionem les dades i les analitzem, al cap
d’un temps busquem els objectius del treball i finalment escrivim la connexió
entre aquests processos, correm el risc que la redacció del producte final (la tesi,
en definitiva) esdevingui inconnexa.
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No obstant això, aquesta connexió no té lloc només en l’estructura de la
redacció. Especialment en la recerca etnogràfica, hi ha una relació molt estreta
entre la recollida de dades, la seva anàlisi i la manera de plasmar-ho tot plegat
en l’escriptura, i això ens ajuda a centrar el treball. Així, com ja hem apuntat,
hem d’anar analitzant les dades a mesura que les recollim (Wolcott, 1999), per
determinar si emergeixen idees d’interès i anar focalitzant la recollida de dades en
aquella direcció. Això és crucial, perquè a mesura que analitzem dades (ja siguin
entrevistes, enregistraments de classe o documents textuals) hauríem d’anar
redactant les anàlisis inicials, que ens serviran per anar donant cos a la recerca.
Es tracta d’un procés que es retroalimenta i que anirà centrant l’orientació de la
recerca (vegeu els capítols de la primera part d’aquest volum).
És aconsellable, doncs, aprofundir primer en les dades, posant per escrit les anàlisis
que anem portant a terme. Tant és així que en els enfocaments de baix a dalt
(bottom-up approaches) que es practiquen en les orientacions etnometodològiques
(Garfinkel, 1967; Heritage, 1984; vegeu Masats, aquest volum; Moore i Llompart,
aquest volum; Nussbaum, aquest volum) les dades assenyalen els temes que cal
explorar i ens conduiran als objectius de la recerca en un context de recerca basada
en les dades (data-driven research). Aquesta és també la manera d’actuar en
recerques que utilitzen el mostreig teòric o grounded theory (vegeu Antoniadou,
aquest volum). En altres paraules, a partir de la recerca duta a terme per a les dades
(i la seva escriptura) sorgiran preguntes més concretes que ens ajudaran a perfilar
els objectius i possiblement planificar noves recollides de dades.
4.2.

L’escriptura com a procés no lineal

Disposar d’un índex preliminar del treball ens permetrà anar omplint apartats i
ens ajudarà, d’una banda, a tenir la sensació que anem progressant i, de l’altra,
a explorar les idees que estem gestant. Es tracta d’anar completant l’índex amb
les idees (petits textos que hem anat generant) de manera no lineal i a la vegada
tenint present que l’índex s’haurà d’anar modificant a mesura que avança el
procés de recerca i d’escriptura. Ens pot ajudar tenir una carpeta a l’ordinador
per a cada apartat de l’índex, per anar-hi posant els apunts que anem escrivint,
bibliografia interessant, fragments de dades, etc.
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Així, després d’analitzar les dades i escriure els capítols dels resultats podem,
posem per cas, escriure la introducció o els capítols sobre el marc teòric i la
metodologia. Escrivint de manera no lineal vetllem, doncs, perquè el marc
teòric estigui articulat de manera coherent dins l’estructura del treball amb
referències a elements que seran analitzats posteriorment en el mateix treball.
Així, anirem advertint el lector dels fonaments teòrics que trobarà després i
anirem establint la coherència interna, fonamental per a l’estructura unitària
del treball.
Considerem que pot ser útil escriure els capítols de la introducció i de les
conclusions cap al final del procés, per disposar d’una visió general de tots els
capítols i així establir relacions entre els objectius i els resultats. Les preguntes de
recerca que normalment figuren al principi del treball, en el capítol d’objectius
o en la introducció, han de ser subjacents a tot el treball de recerca. És per això
que també pot ésser recomanable incloure en el capítol introductori un esquema
transversal que relacioni les preguntes de recerca, les dades, els resultats
i els capítols. Això pot facilitar la feina d’organització a qui escriu, servir de
referència al lector i, en definitiva, esdevenir una eina que deixi ben travada
l’estructura unitària del treball.
Cal tenir també en compte que quan escrivim un article o un capítol pot ser
útil revisar el text periòdicament per extreure la idea principal de cada paràgraf
(topic sentence) i així comprovar la fluïdesa i la coherència interna del capítol
o de l’article. En el cas d’un text llarg, doncs, es recomana combinar aquestes
idees principals extretes de cada paràgraf per construir un paràgraf al final de
cada capítol (o al final de l’article) que resumeixi tot el text. Això contribueix
que les idees flueixin amb coherència i ens pot ajudar a detectar idees inconnexes
que haurem d’esmenar.
4.3.

Les revisions

El procés d’escriptura implica la producció de diversos esborranys que
després hauran de ser revisats i editats (proof-reading). Això vol dir que hem
de gestionar acuradament el temps per poder lliurar la feina dins la data límit.
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La constància és crucial en el procés d’escriptura. És important, doncs, que el
procés d’escriptura comenci al més aviat possible per poder tenir la sensació
que ‘ja estem escrivint’, que ja estem produint alguna cosa, i fer que les idees,
indefectiblement, vagin madurant. Ara ja sabem que la revisió (la reescriptura)
forma part del procés d’escriptura.
De fet, un cop lliurada la primera versió del nostre treball encara cal esperar
diverses interaccions amb correccions. Aquestes correccions poden ser
de diferents tipus: les que assenyalen la conveniència d’una reorganització
general del contingut o les que proposen reorganitzacions parcials. Sovint hi
ha suggeriments d’ajustos en el contingut o es poden detectar errors factuals.
Algunes revisions poden esmentar qüestions estilístiques o ortogràfiques.
Les interaccions amb el tutor o editor (normalment en el cas dels capítols de llibre)
de l’estudi són fonamentals, sobretot en els primers estadis de l’escriptura, quan
encara es treballa en esborranys. És una llàstima que l’estudiant hagi elaborat
molt a fons una línia de recerca que no hagi estat ben consensuada prèviament
o bé que hagi esmerçat molts esforços en elements que, al final, en el procés de
revisió es deixen de banda i s’eliminen. Ara bé, això és escriure un treball de
recerca: un procés d’anar tres passes endavant i dues endarrere.

5.

Com se cita?

5.1.

Què és la citació?

En el treball, si l’autor utilitza material que no sigui propi l’ha d’identificar
clarament en el cos del text o bé en notes a peu de pàgina o en notes finals.
Aquesta identificació permetrà que el lector pugui accedir a la descripció
completa de la font i consultar-la si així ho desitja.
És essencial citar totes les fonts utilitzades, perquè altrament es podria incórrer
en plagi. El plagi consisteix a utilitzar material d’altri sense identificar-ne
l’origen, de manera que el lector podria inferir que aquest material és original i
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ha estat creat pel mateix autor. Així, si utilitzem continguts d’altri per portar a
terme la nostra recerca hem de justificar d’on provenen i donar crèdit a l’autor.
Per fer-ho, cal que mentre redactem el treball alhora incorporem les citacions i
les referències bibliogràfiques en un nou document per ser més eficients.
La citació pot ser literal o bé a partir d’una paràfrasi (utilitzant les nostres
paraules per explicar el contingut d’un material d’altri). Així, si el nostre
treball cita directament una font i reprodueix de manera literal un altre text
sempre se n’ha d’indicar l’autor, l’any de publicació i les pàgines citades. Si
aquesta citació no arriba a les 40 paraules, normalment s’incorpora en el text
entre cometes. Ara bé, si el text citat excedeix les 40 paraules, normalment
l’hem de sagnar en un paràgraf a part. Igualment, si en lloc de citar literalment
parafrasegem el material al qual ens referim, se n’han d’especificar l’autor i
la data, però no caldrà incloure-hi les pàgines. En ambdós casos, les crides
al document original ens permetran localitzar-lo en l’apartat de referències
bibliogràfiques.
5.2.

Els sistemes de gestió de citacions
i referències bibliogràfiques

Encara que les citacions i les referències bibliogràfiques es poden gestionar
manualment de la manera que hem descrit, els sistemes de gestió de la recerca,
com ara Mendeley o EndNote, són cada vegada més populars perquè permeten
trobar, emmagatzemar i compartir informació amb molta eficàcia. A més,
les citacions i les bibliografies es generen automàticament segons l’estil de
citació que preferim i això ens permet incorporar canvis fàcilment. L’editor
de referències de Microsoft Word és també una eina útil per a la gestió de la
bibliografia.
La majoria de les biblioteques universitàries imparteixen cursos sobre gestors
de referències, tot i que també podem trobar tutorials a Internet. Si bé al principi
l’adaptació a aquest sistema pot ser dificultós, l’esforç es veu recompensat amb
escreix amb l’automatització de les referències.
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5.3.

L’estil APA

Hi ha diversos estils de citació, American Psychological Association (APA),
Chicago Manual of Style (CMS), Modern Language Association (MLA), tot i
que en el camp de les ciències socials s’acostuma a emprar el de l’APA. En
l’apartat de recursos a la xarxa d’aquest capítol, s’hi inclouen algunes pàgines on
es presenta aquest format. S’hi poden trobar resums que ajuden a entendre millor
les normes generals d’aquest estil, així com seccions exhaustives que aclareixen
situacions particulars. A continuació, esbossem els trets generals de l’estil APA.
Tanmateix, us animem a donar un cop d’ull als llocs web que hem esmentat.
Per a les citacions dins del text en l’estil APA utilitzem parèntesis amb el cognom
de l’autor i l’any de publicació. Com s’ha esmentat, inclourem les pàgines en
els parèntesis si ens referim a unes pàgines en particular i no a tota l’obra en
general. Aquestes normes generals es modifiquen lleugerament si l’autor ja ha
estat anomenat prèviament i llavors en els parèntesis només apareix l’any. Un
altre detall important és que si citem un treball amb múltiples autors, la primera
vegada que se citi s’especificaran els cognoms de tots els autors (fins a cinc). Les
altres vegades que se citi aquell treball en el text ja només s’hi inclourà el primer
autor seguit de l’abreviació et al.
La llista de referències s’inclou al final del treball, a doble espai i en ordre alfabètic.
En aquesta llista hi han de figurar totes les referències de les publicacions citades
en el treball i a la inversa; és a dir totes les referències d’aquesta llista han d’estar
citades en el text. És important creuar les dades per detectar possibles omissions
o redundàncies.
Hem de seguir la guia que escollim (APA, en aquest cas) al peu de la lletra
(punts, comes, espais, etc.) i sobretot ser coherents al llarg de tot el text. Els
treballs citats es referencien de manera diferent segons la seva naturalesa:
llibres sencers, capítols en llibres editats per un o diversos autors, articles en
publicacions periòdiques, audiovisuals i fonts electròniques. Cal que estiguem
atents a les petites diferències de format de cadascuna de les modalitats.

479

Capítol 13

De la mateixa manera, cal tenir en compte que les fonts electròniques han
d’incloure l’URL (l’adreça de la pàgina d’Internet), així com la data de
consulta.

6.

Altres consideracions

Molt sovint els articles de recerca, sobretot en les revistes d’alt impacte, no són
acceptats en el primer intent de publicació. És important rebre els consells dels
experts de manera positiva i sense desanimar-se. Intercanviar els esborranys amb
els companys és una bona manera de practicar l’art de donar i rebre avaluacions
sobre allò que llegim i escrivim com a investigadors i investigadores.
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