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SI / NO Coneixes l’existència d’algun altre treball de recerca que s’assembli al 
teu treball de recerca? 
SI) SI / NO Està fet al centre? 

SI / NO Saps si està a la teva disposició? 
 
SI / NO – T’has plantejat tu mateix consultar treballs de recerca d’altres anys? 
 
SI / NO – T’ho ha proposat el teu tutor del treball? 
 
SI / NO – En el format del treball, tens clar l’ús de la inserció d’imatges, peus de 
pàgina, taules, gràfics d’estadístiques? 
 
_____   – Quina nota li demanaries com a mínim a un treball que haguéssis de 
consultar per què et serveixi de referent? 
 
_____   – Quina nota esperes treure del teu treball de recerca? 
 
SI / NO – Creus que s’hauria de dedicar una/es sessions a consultar els treballs 
de recerca d’altres anys amb tota la classe? 
 
SI / NO – Creus que cadascú s’hauria d’interessar en consultar els treballs de 
recerca d’altres anys? 
 
SI / NO – Creus que milloraria el teu treball si poguéssis veure com ho han fet 
per poder-ho igualar/superar? 
 
SI / NO – Segons la teva opinió, els treballs de recerca haurien d’estar 
digitalitzats (format pdf) per poder-los descarregar i consultar lliurement (a nivell 
de tota Catalunya)? 
SI / NO – Creus que això fomentaria que hi hagués còpies? 
 
SI / NO – Després d’aquestes preguntes, tens interès en consultar altres 
treballs per poder fer el teu millor? 
 
Comentaris: 
 
 
 
 
 
 

Moltes gràcies pel teu temps! 
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SI / NO Coneixes l’existència d’algun altre treball de recerca que s’assembli al 
teu treball de recerca? 
SI) SI / NO Està fet al centre? 

SI / NO Saps si està a la teva disposició? 
 
Has consultat treballs de recerca d’altres anys per iniciativa pròpia? 
SI) SI / NO – Creus que ha millorat el teu treball per haver vist com ho han 
fet per poder-ho igualar/superar? 
NO) SI / NO – T’ho va proposar el teu tutor del treball? 
 SI) SI / NO – Creus que ha millorat el teu treball per haver vist com ho 
han fet per poder-ho igualar/superar? 
 
SI / NO – En el format del treball, tenies clar l’ús de la inserció d’imatges, peus 
de pàgina, taules, gràfics d’estadístiques? 
 
_____   – Quina nota li demanaries com a mínim a un treball que haguéssis de 
consultar per què et serveixi de referent? 
 
_____   – Quina nota has tret del teu treball de recerca? 
 
SI / NO – Creus que s’hauria de dedicar una/es sessions a consultar els treballs 
de recerca d’altres anys amb tota la classe? 
 
SI / NO – Creus que cadascú s’hauria d’interessar en consultar els treballs de 
recerca d’altres anys? 
 
SI / NO – Segons la teva opinió, els treballs de recerca haurien d’estar 
digitalitzats (format pdf) per poder-los descarregar i consultar lliurement (a nivell 
de tota Catalunya)? 
SI / NO – Creus que això fomentaria que hi hagués còpies? 
 
SI / NO – Després d’aquestes preguntes, tens interès en consultar altres 
treballs per trobar diferències amb el teu treball? 
 
Comentaris: 
 
 
 
 
 
 

Moltes gràcies pel teu temps! 


