Pautes per a la redacció de les conclusions
1. Presentació sintètica dels resultats
Les conclusions tenen un caràcter de resum o síntesi de resultats en què s'espera que s'exposi
resumidament el que s'ha fet i fins on s'ha arribat. Aquests resultats sempre s'han de presentar
d'acord amb els objectius i les intencions inicials.
Aquí cal doncs donar resposta a la hipòtesi proposada sobre l'arqueologia experimental i també anar
donant raons dels diversos interrogants que t'hagis pogut formular en el procés de determinació i
especificació del problema a resoldre. Totes les afirmacions s'han d'il·lustrar amb exemples concrets
extrets del cos del treball.

2. Valoració dels resultats i de l'estratègia metodològica aplicada
És important o significatiu allò que s'ha trobat o aconseguit?
Quant a la metodolgia, d'on es partia i on s'ha arribat? S'ha pogut respondre satisfactòriament a la
pregunta inicial de forma completa o parcial? S'han assolit els objectius previstos? Fins on s'ha
arribat i per què? S'han superat les fites proposades? Han variat a mesura que el treball avançava?

3. Incidències
Imprevistos, obstacles i problemes apareguts durant la recerca, com han influït en el resultat i com
s'han pogut resoldre?

4. Perspectives de futur
És un treball acabat? Pot tenir continuïtat en un futur acadèmic o laboral més o menys immediat? Em
servirà per als meus estudis posteriors o per a la feina en què m'agradaria treballar? Com es podria
prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-la avançar més?
5. Valoració del procés de recerca i del que s'ha après.
Ha estat un treball útil, en què hem après sobre el tema que s'investigava i sobre el mètode per fer
un treball de recerca?

6. Reflexió personal
És interessant anar una mica més enllà de l'exposició objectiva dels resultats, tot entrant en el terreny
de la reflexió personal: conseqüències pràctiques que pot tenir el fet d'haver fet aquesta recerca,
implicacions més generals.

7. Agraïments

