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ORIENTACIONS PER A REVISAR EL PROJECTE DE RECERCA.  

TAULES SÍNTESIS 

 

1. Tipus de revisions 

 

Revisions 

 

Funció 

 

Exemples 

Suggeriments 

directes 

Suggeriment directe i 

tancat amb la finalitat de 

millorar el tex 

"Has de canviar la frase en aquest 
sentit" 

 "Caldria modificar el 
començament d'aquesta 

manera..." 

 "Cal afegir una referència" 

Suggeriments 

indirectes 

Anàlisi d'algun problema 

o dificultat del text sense 

una proposta clara de 

canvi 

“Crec que aquest punt no està 
suficientment justificat"  

"Aquesta secció em sembla una 
mica confusa" 

"Aquesta idea és redundant en 
relació a les altres" 

Suggeriments 

crítics 

Els suggeriments es 

formulen com a 

possibilitats per a discutir 

i argumentar 

"Aquesta secció no està gaire 

clara: potser podries millorar-la 

afegint alguns exemples, amb més 

explicacions o reformulant el que 

has dit. Què et sembla?” 

 "La discussió es centra en excés 

en una sola perspectiva. És l'única 

que coneixes o consideres que és 

l'única rellevant en aquest cas?"). 

 

 

 

 



2. Anàlisi de la veu de l’autor en el text  

 

Revisions 

 

Funció 

 

Exemples 

Indica la seva posició 

en el text 
Fer visible la veu de l’autor 

"Pots trobar el punt de vista de 

l'autor?" 

Utilitza cites 

dialògiques 

Utilitzar el treball 

d’altres autors per a 

argumentar el propi punt 

de vista 

"L'autor incorporar les veus 

d'altres autors en el seu text?" 

"Estableix un diàleg amb ells, 

comentant les seves idees, 

expressant una crítica o 

adherència i presentant les raons 

que recolzen el seu punt de vista?" 

Organitza la informació 

del text d’acord amb els 

objectius 

Explicitar la rellevància del 

treball 

"Com està organitzat el text i 

quines seccions té?" 

 "El text mostra una línia 

argumental clara?" 

Té en compte les 

característiques del 

discurs acadèmic  

Escriure respectant les 

característiques del text 

acadèmic 

"L'elecció de les paraules és 

coherent amb els objectius 

acadèmics?" 

 


