
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL DE RECERCA 2021-2022 

 

 
Coordinació de Batxillerat 
Institut Bosc de la Coma 



 
 

⎫ Novembre: 

El tutor del grup comença a explicar en què consisteix el treball de 
recerca. Es passa informació sobre els recursos per fer el TdR que hi 
ha al web del centre, a l’apartat de Batxillerat. Es fan algunes 
xerrades i/o tallers sobre la metodologia, fonts, etc. 

 

⎫ Tutoria 19 de novembre: 

Recollida de les desiderates en funció de l’àmbit temàtic del treball. 

 

⎫ Tutoria 10 de desembre: 

Comunicació als alumnes del llistat de professors-assessors 
adjudicats. Abans de marxar de vacances els alumnes han de posar- 
se en contacte amb el professor-assessor assignat. S’entén que 
aquest és el punt d’inici dels treballs. 

 

⎫ Gener: 

Presentació al professor-assessor del projecte de Treball de Recerca, 
que ha d'incloure un mínim text explicatiu i un primer esbós del guió 
de treball. Primera nota de seguiment. 

 

⎫ Abril: 

Primera revisió del procés d'elaboració del treball. Segona nota de 
seguiment. 

 

⎫ Juny: 

Revisió del Treball de Recerca i planificació de la feina per a l’estiu. 
 

⎫ Setembre 

Última trobada amb el professor-assessor i darrera nota de 
seguiment. 

 

⎫ 21 de setembre de 2022 a primera hora del matí: 

PRESENTACIÓ DEFINITIVA DEL TREBALL ESCRIT AL TUTOR DEL 

GRUP CLASSE. 

 

⎫ Novembre de 2022: 

EXPOSICIONS ORALS DELS TREBALLS. 

CALENDARI 



PUNTUACIONS 

 
 

La nota del treball de recerca la posarà el tribunal avaluador, format per dos 

professors de Batxillerat. A continuació hi ha la manera de qualificar el treball, 

el procés d’avaluació i les reclamacions. 
 
 
 

 

Es posarà una 1a nota de seguiment (20%) en una primera revisió del procés 

d’elaboració del treball. I una 2a nota (30%), quan es faci la segona revisió. Un 

cop lliurat el treball es posarà la 3a nota (50%). En l’apartat de seguiment, es 

tindran en compte les revisions successives portades a terme al llarg del 

procés d'elaboració del treball, així com aspectes més generals, com ara el 

grau d'iniciativa, regularitat en la feina, rigor... 

 

 

 
CONTINGUT (40%) 

- El treball no pot ser copiat, ha de ser original. Qualsevol plagi o còpia 

serà un suspès. 

- Els continguts s'han d'estructurar en un índex inicial. 

- En la línia del que són els articles i treballs de recerca universitaris, en la 

presentació escrita del treball s’inclou l’obligatorietat d’escriure un resum 

o abstract. Ha de ser un text breu (d’unes 250 paraules) que ha de 

sintetitzar el contingut del treball i fer-ne ressaltar els resultats o les 

conclusions més importants. S’ha de redactar en una llengua estrangera i 

en la llengua en què no estigui redactat el Treball de Recerca (català o 

castellà). 

- En la introducció hi ha d'haver la justificació del tema escollit, la 

metodologia de treball i els objectius proposats. Es poden formular una 

sèrie de preguntes que ajudin a desenvolupar els continguts. 

-  El cos del treball conté la informació distribuïda en apartats. El treball ha 

de constar d'una part teòrica i una part de recerca, en el benentès que la 

recerca pot ser de diferent tipologia: entrevistes, enquestes, treball de 

laboratori... 

- Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com 

a conseqüència de la investigació. Es pot explicar fins a quin punt s'han 

assolit els objectius plantejats i quins temes queden pendents. 

- A la bibliografia i webgrafia s’han de recollir ordenats els llibres, revistes, 

articles o altres documents que s’han consultat per elaborar la recerca. 



- Als annexos, hi ha d'haver el material que no s'ha pogut incloure al 

treball i que ajuda a contrastar la informació que s'hi ha donat 

(entrevistes, plànols, enquestes, vídeos...) 

 
 

EXPRESSIÓ ESCRITA (20%) 

a) Ortografia i expressió escrita (10%) 

El treball ha de presentar-se sense faltes d'ortografia i amb una 

expressió correcta. 

b) Presentació (10 %) 

- La portada ha de tenir el títol, el nom de l'alumne, el del 

professor assessor i la data. 

- El treball s'ha de justificar i és aconsellable utilitzar lletra Arial / Times 

New Roman i cos 12, amb interlineat d’1,5/2. 

-  Donat que som Escola Verda es recomana presentar el treball imprès 

per les dues cares. 

- Les fotos han d'anar acompanyades de la font d'on s'han extret. 

- Les enquestes i gràfics han de comentar-se i han de quedar registrades 
per poder-se consultar. 

- Les fonts d'informació (bibliografia, webgrafia...) han de citar-se 

correctament (podeu consultar les normes APA al web de l’institut) 

- Cal paginar el treball. 

 

És imprescindible haver fet l’exposició oral per aprovar el TdR. Aquesta 

exposició oral es valorarà de la manera que s’indica a continuació: 

 
TEMPS 10% 

No sobrepassar ni reduir el temps establert: entre 15 i 20 minuts.  

COMUNICACIÓ 30% 

Gestualitat natural i contacte visual amb el públic. 

Veu clara, bona vocalització, entonació i ritme adequats. Lèxic 

adequat, frases ben construïdes i clares. 

Claredat i concisió, sense continguts superflus. Connexió amb 

el públic. 

 

ESTRUCTURA I CONTINGUTS 30% 

Presentació i justificació del tema escollit. 

Hipòtesis de treball i objectius. 

Metodologia utilitzada. 

Punts forts del treball. 

Conclusions: afirmació o negació de la hipòtesi després de la recerca i assoliment 

dels objectius. 

 

MITJANS DE SUPORT 20% 

Presentació sense errors de forma o de contingut.  



Originalitat dels suports visuals. 

Altres recursos (maquetes, pòsters...) 

 

DOMINI DEL TEMA 10% 

Respostes amb rigor a les preguntes formulades pel tribunal.  

 

 

1. Un cop presentats els treballs i després del temps que s’hagi estipulat 
perquè el tribunal avaluador pugui llegir-los i valorar-los, aquest es reunirà per 
tal de donar una qualificació del treball escrit. Aquesta qualificació serà, en tots 
els apartats, un nombre sencer. 

 
2. En cas que es presenti el treball amb retard, serà penalitzat amb un punt de 
la nota de presentació per cada hora de retard. 

 

3. A continuació, en una data del mes d'octubre prèviament acordada, es farà 
una sessió d’avaluació dels treballs escrits en què, reunits tots els tribunals 
avaluadors, es procedirà a comentar les qualificacions i aquells aspectes que es 
considerin oportuns. La nota total no podrà ser superior a 8 punts. En aquesta 
sessió d’avaluació es comentarà també quins treballs són susceptibles de 
presentar-se a premis. 

4. Aquesta nota la farà saber el tutor de grup a cada alumne. 
 

5. Un cop rebuda la nota, els alumnes hauran d’adreçar-se al seu tutor-assessor 
per recuperar els seus treballs. 

 
6. Alguns dies després d’aquest procés d’avaluació, es convocaran les sessions 
d’exposició oral dels treballs. En el seu transcurs, cada alumne, durant uns 
quinze/vint minuts, serà escoltat per l'equip de professors que haurà avaluat el 
seu treball escrit i, eventualment i si ell ho permet, per companys que puguin 
estar interessats en el tema tractat. 

Aquesta exposició oral tindrà l'objectiu de defensar i completar tot allò 
que s’hagi exposat en el treball escrit i donarà la darrera part de la nota del 
treball. 

 

7. En cas que un alumne no hagi aprovat en 1a convocatòria tindrà opció a 
presentar-lo en una 2a convocatòria. En aquest cas, la nota màxima serà de 5. 
El tutor assessor li avaluarà el seguiment des de l’avaluació en 1a convocatòria 
fins al lliurament en 2a convocatòria, en una sola nota i el tribunal avaluador 
seguirà els criteris establerts per posar la resta de notes. 
Caldrà que, una setmana abans de les vacances de Nadal, l’alumne presenti a 
la Cap d’Estudis l’esborrany dels continguts que ha treballat. 
Cal haver lliurat el TdR en 1a convocatòria per poder tenir opció a presentar-se 
a la 2a convocatòria. 

 

8. En cas de suspendre el TdR en 2a convocatòria, aquest tindrà el mateix 
tractament que una matèria i, per tant, es seguiran els mateixos criteris a l’hora 
de fer l’avaluació final ordinària. 

 

9. El TdR es considera una matèria avaluable i, per tant, la no assistència a les 



classes anteriors a l’exposició oral, sense que hi hagi una causa de força major, 
comportarà no poder presentar-s’hi. 

 
 

 
 

En cas que un alumne no estigui d’acord amb la qualificació que li ha estat 

donada, podrà manifestar per escrit la seva disconformitat i demanar que 

aquesta qualificació es revisi. Els passos a seguir per fer-ho seran els següents: 

 
- Parlar amb el professor-assessor del treball; exposar-li els motius de la 

disconformitat i discutir amb ell la procedència o no de formular una 

reclamació. 

- Si no hi ha acord, escriure una instància on caldrà fer constar els motius 

del desacord, els arguments que l’avalen i la petició concreta perquè la 

nota sigui revisada. 

- Presentar la instància, dins les dues setmanes següents a la recepció de 

les notes, directament al tutor del grup o al Cap d'Estudis de Batxillerat, 

els quals buscaran conjuntament la manera com, en un termini breu, es 

revisi la correcció del treball i se n’emeti una nota definitiva. 

 
Queda clar que presentar recurs significa únicament que es demana una revisió 

de la qualificació obtinguda. El nou equip avaluador, coordinat pel Cap d'Estudis 

de Batxillerat, valorarà de nou el treball. La nova qualificació farà mitjana amb 

la nota anterior i, per tant, la nota definitiva es podrà veure augmentada, 

disminuïda o no modificada. En qualsevol cas, la decisió final serà comunicada a 

l'alumne interessat en el termini més breu possible. 

 
Cal recordar, finalment, que el Treball de Recerca és una part important 

dins el currículum de Batxillerat, que és imprescindible tenir-lo aprovat per 

considerar superats aquests estudis i que la seva nota final té un pes 

important dins l'expedient dels alumnes. Per tot plegat, val la pena que hi 

dediquis una atenció màxima, segueixis escrupolosament les pautes i els 

terminis donats i hi treballis amb tota seriositat a fi d’obtenir-ne els 

millors resultats possibles. 


