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1. Has fet mai un treball de recerca? 

   Quivy, Raymond, i Luc Van Campenhoudt 

(1997) Manual de recerca en ciències socials. 

Barcelona: Herder 

            Si tens dubtes pel que fa a la metodologia, 
t’anirà bé començar llegint-te: 

Solé Camardons, Joan (2000) «Els mètodes 
bàsics de recerca sociolingüística». Noves SL 

tardor (2000) 
 

Tot seguit, t’ajudarà a triar... 
 

          Mallinson, Christine, Becky Childs, i Gerard 

Van Herk (ed.)(2013) Data Collection in 

Sociolinguistics: Methods and Applications. 

Abingdon, UK: Routledge.  

       Dane, Francis C. (1997) Mètodes de recerca. 

Barcelona: Proa. 

 
 

NO?

? 
Sí 

2. Si ja tens clar el procés, crea un document de text i procura redactar el teu primer 

avantprojecte de recerca, que hauria d’incloure... 

a. Un títol provisional 

b. Una introducció provisional: per què vols escriure sobre això? 

c. Un marc teòric provisional: què se sap sobre el tema? Qui ho ha dit? En quin 

document concret ho ha dit? 

d. La teva pregunta de recerca provisional: quina pregunta vols respondre? 

e. Les teves hipòtesis provisionals: quina resposta creus que tindràs, a partir del que se 

sap sobre el tema? 

f. La teva metodologia inicial: com respondràs a la teva pregunta? 

g. La llista d’especialistes accessibles que consultaràs 

h. La teva bibliografia inicial: quines referències et serveixen per respondre a la teva 

pregunta? Recorda: la bibliografia la busca l’investigador, no pas el seu director de 

projecte 

Centre de 

Recursos per a 

l’Aprenentatge i 

la Investigació 

de la Universitat 

de Barcelona 

(CRAI-UB) 

Centre de 

Documentació de la 

Direcció General de 

Política Lingüística 

No he buscat mai bibliografia 

especialitzada... 

No conec les 

tècniques 

Visita l’espai web 

d’aquests dos 

centres i vés-hi 

personalment. 

T’orientaran en la 

recerca bibliogràfica 

en general i sobre el 

teu treball en 

particular! 

3. El teu avantprojecte és el primer mapa de la teva recerca i 

l’aniràs modificant a mesura que avancis la concreció de la recerca. 

Per això, no pateixis si al començament et sembla vague i fins i tot 

contradictori. Ja el milloraràs. Però sense un avantprojecte seriós, 

mai no podràs llançar-te a fer la recerca. Senzillament, per arribar a 

algun lloc, cal saber on vols anar! 

Com que et cal aprendre a fer el projecte, et cal llegir: 

T’anirà bé repassar les etapes d’uns projecte (re)llegint: 

 

https://www.herdereditorial.com/obras/2474/manual-de-recerca-en-ciencies-socials/
https://www.herdereditorial.com/obras/2474/manual-de-recerca-en-ciencies-socials/
https://www.herdereditorial.com/obras/2474/manual-de-recerca-en-ciencies-socials/
http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm00tardor/metodologia/sole1_1.htm
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http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio
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http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/centre_de_documentacio/
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