
I. BIBLIOGRAFIA 
 

A. coneixement i disposició, així com la utilització d'una bibliografia adient que ha de 
tenir-se present al llarg del desenvolupament del treball i citar-se al mateix, ja siga com a punt 
primer o al llarg de 1’expossició del treball. 

1. Eines de  treball i obres de  referència: bibliografies, diccionaris, enciclopèdies 
2. Obres generals i manuals 
3. Llibres especialitzats i monografies 

 4. Anuaris i  revistes  
 
II. CLASSIFICACIÓ DEL TEXT  
 

A. Natura del text 
l. Text jurídic: quan té caràcter legal, emana de fonts legals i 

estableix normes de dret o qualsevol text polític. 
2. Text històrico-literari: quan posseeix un caràcter subjectiu, memòries,      
autobiografies, records, notes  personals i articles  de premsa. Novel·la i assaig  
històric. 
3. Text circumstancial o narratiu: quan té un caràcter marcadament objectiu 

perquè està relacionat o emana del propi acte. Discursos, proclames, declaracions, resolucions, 
etc. 

4. text historiogràfic: quan es tracta de l'obra d’un Historiador. 
B. Circumstàncies  espai-temporals 

 l. Quan i on va ser escrit. 
a. data  precisa  o  aproximada  o  en  tot  cas  el moment històric. 
b. si és un text historiogràfic s'ha d'assenyalar la data  de  redacció i la  data  

del fet que es narra. 
2. Situació i circumstàncies històriques:  context  històric 

 C. Identificació  de 1'autor 
1. Autor personal: identitat i personalitat. Situació personal i circumstàncies 

històriques. Relació amb el text. 
2. Autor col·lectiu: destacar qui és el possible responsable del text. 
3. Text impersonal: identificar 1'autor que el va inspirar o elaborar. 
4. Trobar sempre el possible subjectivisme 

D. Destí del text i propòsit concret. 
1. A una persona o una col·lectivitat 
2. S'ha fet per mantenir-lo secret o  no  
3. Públic o  privat 
4. Personal o oficial  

III. ANÀLISI DEL TEXT 
A. Anàlisi temàtic i explicació profunda del contingut del text. 

l. Tres  mètodes. 
a. mètode literal: seguir l'ordre del text explicant-lo. Útil en textos densos 

i elaborats. 
b. mètode lògic: reagrupar passatges i explicacions per temes continguts al 

text i per centres temàtics. Útil en textos mal articulats i confusos. 
c. síntesi d’ambdós anteriors. 

2. S'ha de donar una explicació del contingut intern del text en ordre a conèixer 
diversos nivells: 

 a. Nivell 1: Definició i comprensió del termes 
  - definició dels noms propis i termes tècnics i paraules específiques 
  - aclarir i precisar les al·lusions històriques i les dades i fets a què fa 

referència el text, tot i diferenciant els fonamentals dels que no ho són. 



 b. Nivell 2: Captació i esbós de l’esquema i contingut ideològic del text. 
  - classificació i comprensió de les idees essencials 
  - aclariment de les relacions causa-efecte 
  - establiment i ordenació del pla ideològic del text. 
 c. Nivell 3: Interpretació del contingut temàtic i intern del text 
  - incidir en la crítica a l’autor i el seu pensament i el contingut 

temàtic del text. 
 
 
IV. COMENTARI 

A. Relacionar el contingut del text i l’anàlisi fet amb la situació i el moment històric 
determinat. 

a. Situar el text en el marc històric 
b. Determinar l’abast del text i les seues conseqüències en el moment que tractem. 

V. CRÍTICA. 
 A. Crítica del text. 
  1. autenticitat i exactitud 
  2. sinceritat i objectivitat 
  3. possibles errors 
  4. interpretació i comparació amb altres documents 
 B. Interés del text. 
  
  


