Escriure un
article acadèmic
en 10 passes
Ciències socials
i humanes

Comencem:
què
t’agradaria
investigar?
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Identifica un tema, problema o
assumpte del teu interès en una
àrea particular d’estudi. Intenta
expressar els teus interessos
—com ara una pregunta
apassionant— o com ara una
afirmació audaç.

Localitza
informació
de referència
bàsica

2

Cerca fonts fiables d’informació:
entrevistes escrites, cartes,
vídeos, llibres, fotografies, etc.
Usa catàlegs de biblioteques i
recursos en línia. Pren nota de
qualsevol referència que indiqui
que algú més treballa en el
mateix tema. Si hi ha moltes
altres, considera refer la
pregunta o afirmació per tal de
limitar l’enfocament o per obtenir
una visió més àmplia.

Defineix
elteu
enfocament
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Decideix més específicament com
vols contestar la teva pregunta.
Pots:
• explorar els aspectes en
profunditat;
• analitzar, classificar i
interpretar les dades produïdes
per altres;
• escollir una opció i
comparar-la amb aquelles
avançades per d’altres, tot
avaluant els pros i contres;

Examina les
publicacions
formals
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Pensa en les paraules clau que
defineixen la teva pregunta i cerca
els índex i abstracts
corresponents tot usant eines de
cerca com ara Google Scholar,
Semantic Scholar, i Microsoft
Academic. Cerca les referències
que puguin ajudar-te amb el teu
raonament i plans per preparar el
teu argument.

For more
information:
https://www.path2
integrity.eu/ri-materials

AUTORS:
Julia Priess-Buchheit and Dick Bourgeois-Doyle.
FONTS:
Cf. Seven Steps of the Research Process,
Humanities. LibreText,
https://human.libretexts.org/Bookshelves/
Composition/Book%3A_Oregon_Writes_Open_Wr
iting_Text_(Kepka)/03%3A_Research/3.03%3A
_Seven_Steps_of_the_Research_Process
Cf. Washington University St. Louis:
https://libguides.wustl.edu/researchap
proaches

Aquest projecte rep finançament del programa de
recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea
en virtut de l’acord de subvenció núm. 824488.
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A la vista de la informació trobada,
pregunta’t si la teva pregunta
encara és vàlida i si apunta vers
un nou coneixement. Comprova
que el teu enfocament es justifica
amb raons convincents, racionals
i comprensibles.
Si no fos així, vés al pas 1 o 3.

Prepara un
esquema i
escriu el teu
article
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Fes un esquema de l’article
(trobaràs models en línia) i
després comença a escriure’l.

Organitza les
teves fonts
d’informació
en el format
adequat
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Esbrina com se cita la informació
en la disciplina relativa al teu
tema. Cada disciplina té les seves
tècniques reconegudes
internacionalment per fer
citacions directes i indirectes així
com els resums.
Crea una llista de fonts ordenada
alfabèticament amb tota la
informació utilitzada. Posa-la al
final de l’article a la secció
“Referències”.

Trobaràs més fonts d’informació
de les que puguis avaluar o
necessitar, així que fes-ho amb
aquelles que:
• siguin imparcials i correctes;
• reconeguin l’statu quo i les
evidències existents;

• contenen una afirmació
original (p. ex.: de la font
original) o expliquen quelcom
millor (p. ex.: d’una font
secundària).
Si cal, cerca més fonts d’informació
i avalua-les tenint en compte el
que s’ha explicat anteriorment.

Sigui quin sigui l’enfocament triat,
has de justificar-lo amb raons
convincents, racionals i
comprensibles.

Confirma
el teu
enfocament
i línia
d’argumentació
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• siguin produïdes per autors i
organismes experts;

• o fusionar les troballes i
arguments de moltes fonts per
suggerir noves opcions i
maneres de veure el tema.

www.path2integrity.eu

Valora i
avalua les
fonts
d’informació

Ensenya el
teu article a
una persona
de confiança
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Comparteix el teu article a algú de
confiança perquè et doni una
opinió honesta i constructiva.
Demana-li que revisi la teva línia
d’argumentació, gramàtica i
ortografia.

Lliura el
teu article
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Després de la teva
avaluació i, si cal, d’integrar els
comentaris de la persona de
confiança i comprovar, per darrer
cop, les citacions, bibliografia i
línia d’argumentació, lliura el teu
article al teu professor, acadèmic
o a l‘editor d’una revista científica.

