OBJECTIU DE RECERCA

SÍ,
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DE VEGADES,
NO TOTALMENT

NO,
RESTA PENDENT

SÍ,
BEN ASSOLIT

DE VEGADES,
NO TOTALMENT

NO,
RESTA PENDENT

S'ha delimitat l'objecte d'estudi, identificant tots els trets
rellevants per la recerca: espai, temps, perfil social...
S'ha redactat de forma clara i comprensible l'objectiu o qüestió de
recerca
La redacció exclou judicis de valor
Es disposa de temps i recursos suficients per aquesta recerca
La recerca generarà noves dades o coneixement sobre la qüestió
Les conclusions podran basar-se en dades comprovables
S’han identificat els drets humans implicats en la qüestió
Anota aquí tots els elements a millorar

PLANIFICACIÓ
S'han identificat les activitats principals que s'hauran de realitzar
S'ha previst un temps proporcional i suficient per cada activitat
S'han previst els recursos materials i humans que seran necessaris
durant la recerca, així com les tasques per aconseguir-los
Anota aquí tots els elements a millorar
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RECERCA BIBLIOGRÀFICA: MARC TEÒRIC

SÍ,
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SÍ,
BEN ASSOLIT

DE VEGADES,
NO TOTALMENT

NO,
RESTA PENDENT

S'ha revisat la literatura existent sobre la qüestió de recerca
S’han definit tots els termes rellevants presents en l’objectiu
S’han definit els drets humans implicats en la qüestió
Es resumeixen els resultats de recerques prèvies sobre la qüestió
S’han consultat documents amb una autoria identificada i una
trajectòria que l’avala com a font d’informació en aquest àmbit
Les informacions apareixen contrastades: sobre cada element es
presenten vàries perspectives, procedents d'autors/es diversos
La recerca bibliogràfica es reflecteix en un marc teòric, que
detalla les fonts bibliogràfiques de cada informació
Les cites textuals es reprodueixen entre cometes
Totes les referències bibliogràfiques segueixen un mateix format
L'apartat bibliogràfic inclou una relació de tots els documents
referenciats amb anterioritat
Anota aquí tots els elements a millorar

DISSENY METODOLÒGIC
S’han concretat uns criteris d'anàlisi basats en el marc teòric
Els criteris d’anàlisi permeten indagar sobre l’impacte en els
drets humans
S'ha redactat un apartat que explica la metodologia, tècniques de
recerca i fonts d’informació que s’empraran, així com els motius
d'aquesta elecció
S'han obtingut els recursos materials i humans necessaris per
emprar-les, incloent els consentiments informats per escrit
A partir del disseny, s'ha revisat la planificació detallant tasques
de recollida, processament i anàlisi de dades
S'han confeccionat els instruments per a la recollida (ex. guió
d'entrevista, graella d'observació...), processament (ex. full de
càlcul...) i anàlisi de dades (criteris, categories, indicadors...)
Anota aquí tots els elements a millorar
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RECOLLIDA I PROCESSAMENT DE DADES
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DE VEGADES,
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SÍ,
BEN ASSOLIT

DE VEGADES,
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NO,
RESTA PENDENT

SÍ,
BEN ASSOLIT

DE VEGADES,
NO TOTALMENT

NO,
RESTA PENDENT

S'han enregistrat les dades de forma que són recuperables per al
seu processament i anàlisi
S'ha realitzat un tractament informàtic de les dades que permet
ordenar-les per a l'anàlisi en funció de diferents criteris
S'han revisat les dades per depurar errades en la transcripció
Anota aquí tots els elements a millorar

ANÀLISI DE DADES
Es segueix de forma coherent el disseny metodològic preestablert
S'informa i argumenten les variacions respecte al disseny inicial
S’apliquen criteris d’anàlisi que informen sobre l’impacte de la
qüestió en els drets humans
Es recullen de forma exhaustiva totes les dades obtingudes en
relació als criteris d'anàlisi
Es comparen les dades recollides amb les informacions procedents
de la recerca bibliogràfica (marc teòric)
S'assenyalen les divergències i convergències entre les dades
S'identifica amb claredat la font i procedència de cada dada
S’incorporen elements gràfics per comunicar la recerca (gràfics,
fotografies, esquemes, núvols de paraules...), identificats amb
número, títol i font (elaboració pròpia o altra)
Anota aquí tots els elements a millorar

CONCLUSIONS
Les conclusions enumeren de forma breu i exhaustiva els resultats
Els resultats es sustenten en les dades analitzades
Es realitzen inferències argumentades que aprofundeixen en
l'anàlisi des de la perspectiva dels drets humans
S'identifiquen les oportunitats i els entrebancs trobats durant la
recerca, així com les accions empreses per superar aquests últims
S'inclouen recomanacions per a futures recerques, tant a nivell
d'objectius (línies de recerca) com metodològiques
Anota aquí tots els elements a millorar
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INFORME DE RECERCA
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NO,
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DE VEGADES,
NO TOTALMENT

NO,
RESTA PENDENT

La portada informa de les dades bibliogràfiques bàsiques del
document: títol, subtítol, autoria, tutoria, centre educatiu i any
L’índex detalla tots els apartats i subapartats del document, així
com el número de pàgina on s'inicien. Si s'escau, s'inclouen
d'altres índex (gràfics, fotografies...)
La introducció informa, entre d'altres, de l'origen, motivació i
interès principal de la recerca
S'inclouen apartats específics que expliciten l'objectiu de recerca
i la metodologia implementada
El marc teòric inclou de forma exhaustiva les referències
bibliogràfiques de les fonts utilitzades
L'anàlisi identifica amb claredat la procedència de cada dada
Les conclusions responen coherentment a l'objectiu de recerca
La bibliografia recull tots els documents consultats, especialment
els que es citen, seguint normes bibliogràfiques internacionals
Un apartat d'agraïments reconeix totes les persones que han
col·laborat en la recerca
Anota aquí tots els elements a millorar

COMUNICACIÓ
S'ha elaborat una presentació gràfica de la recerca, que informa
d’objectius, mètodes, anàlisi i conclusions principals de la recerca
S'han comunicat els resultats de la recerca a les diferents
persones implicades (col·laboradores, informants...)
S'han emprès accions de divulgació i/o transferència de la recerca
a la societat (administracions, entitats, ciutadania...)
Anota aquí tots els elements a millorar
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