
PLANTILLA PER A l'AVALUACIÓ DELS PLANS DE RECERCA 
(A presentar conjuntament amb l’Acta per cadascun/a dels/de les tres avaluadors/es de la 

proposta) 
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA QÜESTIÓ D‘INVESTIGACIÓ
1.1. Està la qüestió de recerca clarament identificada? 
1.2. Se centra en una temàtica de recerca rellevant i oportuna? 
1.3. Estan la finalitat i els objectius de la recerca clarament especificats? 
2. REVISIÓ DE LA LITERATURA I FONAMENTACIÓ
2.1. Revisa l'estat del coneixement respecte al tema objecto d'estudi a partir de 

fonts d'informació rellevants? 
2.2. Realitza una anàlisi crítica de la informació revisada, elaborant idees noves i 

complexes? 
2.3. S'estableixen clarament el marc conceptual i les suposicions teòriques? 
3. MODELITZACIÓ I METODOLOGIA
3.1. Planteja models, proposicions o hipòtesis plausibles i contrastables, basades 

en la revisió de l'estat del coneixement? 
3.2. Està la metodologia de recerca clarament delineada? 
3.3. Adecua la metodologia als objectius, valora els seus avantatges i limitacions? 
4. VIABILITAT I POTENCIAL
4.1. Presenta un pla de treball estructurat, factible i amb una temporalització 

adequada? 
4.2. Sembla el pla de recerca viable donat el que es coneix sobre objectius, 

mètodes, planificació i seguiment de l'activitat de l'investigador? 
4.3. Són apropiats i realistes els objectius que es plantegen en termes d'explotació 

dels resultats de la recerca? 
4.4. Té la proposta un potencial impacte social (Per exemple: facilitar la resolució 

de problemes socials, desenvolupament o avaluació de polítiques públiques, 
millores en la gestió del públic o el privat, de la regulació)? 

5. PRESENTACIÓ ORAL I ESCRITA
5.1. Està el pla de recerca correctament estructurat, redactat i inclou les 

referències pertinents? 
5.2. Presenta un pla de treball detallat i amb una temporalització adequada? 
5.3. Exposa el seu pla de recerca en el temps assignat? 
5.4. Ha estat la presentació clara i ha estat ben estructurada? 
5.5. Debat amb la comissió, defensa els seus punts de vista i valora els pros i 

contres dels suggeriments realitzats? 

En Valencia a ____ de ___________________ de 202__ 

Signat: __________________________________________ 


