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INFORMACIÓ GENERAL 

 

1. En el currículum de cada alumne ha de figurar la realització d’un treball de 

recerca (TR), amb una equivalència horària de dos crèdits. 

 

2. És necessari fer i aprovar el TR per a obtenir el títol de batxiller. La seva nota 

compta el 10% de la nota final de batxillerat. 

 

3. Les parts que haurà de tenir el treball de recerca seran les següents: 

Introducció: s’hi explicaran la justificació, els objectius – hipòtesis i els 

procés de gestió del tema escollit. 

Contingut o desenvolupament del treball 

Conclusions 

Bibliografia / bibliografia web 

Annex i/o apèndix, sempre que siguin necessaris. 

Nota: recordeu signar el treball i/o annexos en l’última pàgina en què hi hagi 

informació.  

 

4. L’avaluació del procés de recerca (apartat A)  

 

La realitzarà el tutor del treball  de recerca, per tant, és important que hi hagi 

comunicació entre el professor i l’alumne, per tal que aquest pugui 

reconduir la recerca o adequar els procediments utilitzats. Per a que el treball 

de recerca pugi ser avaluat, s’hauran de fer com a mínim 5 entrevistes. 

 

L’alumne, haurà de portar i omplir, a cada entrevista, el quadern de 

seguiment. El tutor, abans de començar la nova entrevista, signarà o no, en 

l’apartat corresponent, per donar o no validesa, a tot el que s’havia acordat en 

l’entrevista anterior. Una vegada acabat tot el procés de realització del TR, el 

tutor signarà el vistiplau final en l’apartat corresponent.  

 

L’alumne, una vegada acabat el procés de recerca, lliurarà a secretaria el 

següent material:  
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- Original i còpia en paper del TR i de l’annex o apèndix, si és que n’ha fet. 

- Còpia en suport informàtic (CDR) i en format PDF de tot el que lliura 

menys del quadern de seguiment. Ho heu d’ensenyar al professor tutor. 

- Qualsevol material per a ser avaluat com: maquetes, projectes... En 

aquest cas, no cal que el presenti per duplicat 

- Quadern de seguiment. 

 

Durant i en acabar el procés de recerca, el tutor en farà la valoració. La 

realitzarà en tres terminis o lliuraments i valorarà de 0 a 10, els diferents ítems 

del procés de recerca (apartat A) i que tenen un valor del 40 % del TR, aquests 

són: 

Primer termini o lliurament: 10% a  finals de juny 
 
Segon termini o lliurament: 15% al 13 setembre 

            

              

1. Pel que fa a la realització del treball:             

 a) Iniciativa             

 b) Organització             

 c) Autonomia 
 

            

2. Pel que fa a les fonts d'informació:             

 a) Capacitat per buscar amplitud de dades adequades i diverses             

 b) Capacitat d'extreure dades significatives per a la realització del treball 
 

            

3. Pel que fa a l'esforç i a la responsabilitat de l'alumne:             

 a) Regularitat en la realització de les tasques proposades i planificades              

 en els terminis fixats             

              

Tercer termini o lliurament: 15% al 17 d’octubre        

              

1. Pel que fa a la realització del treball:             

 a) Actitud, organització, autonomia             

 b) Hores de treball i/o recerca 
 

            

2. Pel que fa a les fonts d'informació:             

 a) Capacitat per buscar dades significatives per a la realització del treball            

 b) Capacitat d'extreure dades significatives per a la realització del treball 
 

            

3. Pel que fa a l'esforç i a la responsabilitat de l'alumne:             

 a) Regularitat en la realització de les tasques proposades i planificades              

 en els terminis fixats 
 

            

4. Ortografia             
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5. L’alumne elaborarà un dossier escrit, que haurà de tenir en compte una 

sèrie de pautes, les més importants de les quals són les següents:  

- Portada. Hi ha de constar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Índex. Es posa al principi del treball, serveix per a conèixer el contingut del 

treball i per a poder localitzar-ne ràpidament els apartats. Hi hauria de constar: 

· Capítol 

· Subcapítol 

· Apartat 

· Subapartat. Aquests apartats es 

faran si el treball els requereix. 

· Bibliografia 

· Índex de: figures, fotografies, 

gràfics, etc. 

A cada un d’aquests aspectes, 

que es podran presentar amb 

sagnat o sense, s’assignarà la 

pàgina corresponent. 

· Annex   

· Apèndix  

· I tot el material que l’alumne lliura a secretaria per ser avaluat.  

 

 

 

  
Títol del treball 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom de l’alumne 
              Curs, grup, any acadèmic 

 Àmbit 
Departament 

  Nom del professor/a 
                Centre  

Data de presentació                                             
 

 
Índex.     pàg.   1 
Capítol I     pàg.   2 

Subcapítol I.1.   pàg.   2 
Apartat I.1.1.   pàg.   3 

Subapartat I.1.1.1.  pàg.   4 
Apartat I. 1.2.   pàg.   5 
Apartat I. 1.3.   pàg.   6 

Subcapítol I.2.   pàg.   7 
Capítol II    pàg.   9 
Capítol III    pàg. 11 

Subcapítol III.1   pàg. 16 
Apartat III.1.1.   pàg. 17 

 
 
Bibliografia    pàg. 48 
 
Annex 
Apèndix 
Altres materials que han de ser avaluats 
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- Cos del treball.  Les pautes que haurà de seguir l’alumne i que el tutor 

haurà de tenir en compte al fer l’avaluació són  les següents: 

Els CAPÍTOLS, s’escriuran per exemple en majúscules, negreta i la 

mida de la font de 22 punts.  

Els SUBCAPÍTOLS, s’escriuran per exemple en majúscules, negreta, 

cursiva i la mida de la font de 18 punts.  

Els Apartats, s’escriuran per ex. en negreta, i la mida de la font de 16 punts.  

Els Subapartats, s’escriuran per exemple en negreta, cursiva i la mida de 

la font de 16 punts. 

L’extensió màxima és de 50 pàgines, amb l’annex i/o apèndix a part. 

Presentació, es farà en DIN A4, escrit en una sola cara i en format justificat. 

Marges, 3 cm. el superior, 2 cm. l’inferior, 2 cm. el dret i 3 cm. l’esquer.  

Tipus de lletra, s’escriurà en lletra tipus Arial, Univers, Times New Roman...  

Grandària de la font,  haurà de ser de 12 punts i l’espai entre línies serà d’1,5.  

Espai entre apartats i subapartats, podria ser el doble o 3. 

Gràfics i gràfiques, els podeu elaborar amb el programa Excel o similars. Si 

no els imprimiu en color, els haureu de fer en escala de grisos o en diferents 

trames. Recordeu que sempre s’hi ha d’incloure la llegenda. 

Noms científics d’éssers vius, s’ha de fer de la manera següent: pi blanc 

(Pinus halepensis). 

Índex es farà d’acord amb el cos del treball.  

Nota: En cas de qualsevol dubte, dirigiu-vos al tutor o coordinació del Treball 

de Recerca. 

 

Citacions literals. Sempre que utilitzis les idees d’altres autors has de 

citar-los perquè no pots fer passar per teves les idees dels altres. Si s’ha de fer 

una citació literal de fragments de llibres o de pàgines web consultades, per 

documentar una afirmació o bé per aclarir la hipòtesi del treball, es farà la 

citació sempre entre cometes i, al final de la citació, entre parèntesis, es posarà 

el cognom de l’autor, després, i separat per una coma, l’any de publicació, i a 

continuació, i separat per una coma, el número de la pàgina precedit per la 
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lletra p amb un punt. Si la citació és de més pàgines, es posarà la lletra p amb 

un punt i, a continuació, la primera i la última pàgina separades per un guió. 

- Exemple de citació literal: “l’objectiu final de la realització de qualsevol 

exercici o esport és la millora de la qualitat de vida” (Gallardo, 1999, p. 273) 

Si la citació és molt llarga, més de dues línies, es posarà un asterisc o 

una xifra, principalment entre parèntesis (*), (2) en el lloc en què hi hauria d’anar 

la citació i, a part, podria ser al final de la pàgina, es farà la citació i se seguirà 

la mateixa metodologia explicada en el paràgraf anterior. 

Cal recordar que en l’apartat de bibliografia hi ha d’haver totes les 

referències amb l’autor, llibre, pàgina web, etc. 

Si s’ha de fer una citació i l’autor ja ha estat citat en el treball, després de 

la citació es posarà el cognom de l’autor i entre parèntesis l’any de publicació. 

- Exemple de citació literal quan ja s’ha citat l’autor en el treball: “... que la 

lluita per una veritable igualtat....” Carbonell (2001) 

 

Citacions d’imatges o fotografies. Les imatges i les fotografies 

s’ordenaran mitjançant numeració aràbiga i segons l’aparició en el text. 

En primer lloc es posarà si és una imatge o fotografia, després el títol,  

seguit per una coma i, entre parèntesis, el lloc on es va prendre la imatge i 

l’any, separats per una coma. També s’ha d’indicar d’on s’ha descarregat la 

imatge o fotografia escrivint la font i el nom de l’autor, precedit per la paraula 

“copyright”. Si la persona que fa el treball és l’autor de la imatge o fotografia, 

haurà d’escriure-hi elaboració pròpia. 

- Exemple: Figura o foto 1. El patio del colegio, (Còrdova, 2007). Font: Flickr, 

copyright Alvaro Carniero. 

- Exemple: Figura o foto 3. Casa Vila, (Lladurs, 1954). Font: Elaboració pròpia. 

 

Bibliografia. En aquest apartat farem constar alfabèticament els llibres, 

enciclopèdies, revistes, pàgines web, fotografies, etc. que hàgim consultat, tant 

si les heu citat en el treball (referències bibliogràfiques), com si no ho heu fet  

(referències no citades). Heu de diferenciar entre: 
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- Llibres, enciclopèdies i monografies en paper:  

1. Nom de l’autor/s: COGNOM/S en majúscula, nom/s en minúscula. Si l’obra té 

de dos a sis autors, s’anotaran les dades de cada autor separades per punt i 

coma, excepte el penúltim i l’últim que s’hauran de separar entre si per una “i”. 

Si l’obra té més de sis autors, s’anotaran els sis primers autors seguit de [et al.] 

o [i altres].   Si l’autor és desconegut, se citarà directament el títol. 

2. Any de publicació. Es farà entre parèntesis. 

3. Títol del llibre o monografies: en cursiva; si no es pot representar en cursiva, 

s’utilitzarà el subratllat.  

4. Ciutat de l’editorial i número de l’edició utilitzada, si és a partir de la segona 

edició i col·lecció. Mai no s’han de posar les sigles SA o SL després de 

l’editorial, ni la paraula Editorial o Edicions, excepte quan sigui necessari per a 

la seva comprensió, com per exemple Edicions 62, ni la paraula Col·lecció. 

5. Nom de l’editorial i, si és necessari, nom de la col·lecció i número, si el llibre 

pertany a una col·lecció. 

- Exemple de llibre: MONZÓ, Quim (1996) Uf, va dir ell. Barcelona: 18a. 

reimpressió. Quaderns Crema. 

- Exemple d’enciclopèdia: Gran Enciclopèdia Catalana. (1973). Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, vol. 7.  

- Exemple de monografia: MARROIG, Maria, (2010) Les escoles estrangeres. 

Palma de Mallorca. 

 

- Llibres, enciclopèdies i monografies electròniques: 

1. Nom de l’autor/s: convé seguir les mateixes normes que en el format paper. 

2. Any de publicació. 

3. Títol del llibre, capítol o article electrònic. Es farà en cursiva; si no es pot 

representar en cursiva, s’utilitzarà el subratllat.  

4. Lloc d’on s’ha obtingut o recuperat la informació. 

- Exemple de llibre: PIPO, Carles (2009) Pedagogía de las experiencias de las 

mujeres. Recuperat des del catàleg de recursos electrònics de la UIB.  

- Exemple de monografia: GARCÍA, Manuel (2008) L’educació. Disponible en:  

http://vlex.com/source/activitat-interpretativa-educacion-273 [Consulta:5.09.2011] 

- Exemple d’enciclopèdia: Grup Enciclopèdia Catalana (1996), Climatologia 

dinàmica. Recuperat des de:  

http://vlex.com/source/activitat-interpretativa-educacion-273
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http://wwwenciclopedia.cat/fitxav2.jsp?NDCGED=01694044 [Consulta:2.03.2011] 

 

- Articles de diaris o revistes en format paper : 

1. Nom de l’autor/s: COGNOM/S en majúscula, nom/s en minúscula.  

2. Any de publicació. Es farà entre parèntesis. 

3. Títol de l’article entre cometes. 

4. Nom del diari o de la revista en cursiva, número del diari o revista i número 

de la pàgina de l’article si només té un pàgina, amb una p i un punt Exemple 

p.10. Si té més pàgines, es posarà el número de la primera i de l’última pàgina 

separades per un guió i també amb una p. Exemple p. 24-28. 

- Exemple d’article de diari en format paper: BOU, Lluís (2003) “La calorada 

fa sonar les alarmes”, Avui, núm. 9365, 2003, p. 15. 

- Exemple de revista en format paper: GARCIA-OLIVER, Ferran (2003) 

“Valldigna grapejada”. El Temps, núm. 1008, p. 20. 

 

- Articles de diaris o revistes en format digital: 

1. Títol de l’article consultat. 

2. Lloc d’on s’ha tret la informació o s’ha descarregat. 

3. Es copiarà l’enllaç de la pàgina web i s’anotarà la data de consulta. 

-  Exemple d’article en format digital: European commission translation 

service. Eurodicautom. European Commission, 2004.  

<http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller> [Consulta: 22 de set. de 2010] 

 

- Fotografies i/o imatges: 

1. Nom de l’autor/s: COGNOM/S en majúscula, nom en minúscula 

2. Any, entre parèntesi. 

3. Títol de la imatge o fotografia en cursiva 

4. S’ha de dir, entre claudàtors, si és elaboració pròpia o si s’ha tret en línia; en 

aquest cas, s’han d’especificar la data i el lloc d’on s’han descarregat. 

- Exemple  de fotografia: CARNICERO, Álvaro, (2008) El patio del colegio 

[fotografia en línia]. Recuperat el 15 de setembre de 2009, des de Flickr. 

 

- Diccionari en línia: 

1. Títol de l’article consultat. 

http://wwwenciclopedia.cat/fitxav2.jsp?NDCGED=01694044
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2. Nom del diccionari utilitzat, en cursiva. 

3. Data de recuperació, el mes s’expressa en lletres i el dia i any en nombres. 

4. Cal citar on es troba el document.  

- Exemple de diccionari en línia: Psicologia, Gran diccionari de la llengua 

catalana, Recuperat des de: http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0 [Consulta: 

05.08.2009] 

 

- Wiki: 

1. Títol de l’article consultat. 

2. Any de publicació. 

3. Data de recuperació, el mes s’expressa en lletres i el dia i any en nobres. 

4. Títol de Wiki consultat.  

- Exemple de Wiki: RSS.(2009), Recuperat des de Wiki de Tecnologia 

educativa: http://cent.uji.es/wiki/seminari:rss [Consulta:12.11.2010] 

 

Enquestes: Si heu de realitzar enquestes heu de seguir els criteris 

següents: 

1. A la capçalera hi ha d’haver una breu introducció en la que hi hagi: 

presentació de la persona que la fa (pot anar acompanyada d’una fotografia), el 

centre en el que estudia, els motius pels quals es fa l’enquesta i els objectius 

que es pretenen.  

2. Cal reduir al màxim el nombre de preguntes. Només cal fer les que estiguin 

relacionades directament amb l’objectiu de l’estudi. 

3. Cap entrevistat no ha de trobar al qüestionari cap pregunta que li pugui 

semblar inadequada. 

4. Cal que la redacció s’adeqüi a la població i que sigui precisa, completa, 

coherent, breu, senzilla i clara. 

5. Cal escollir el tipus de preguntes més adequats a la informació que ens 

interessa, i facilitar, tant com es pugui, l’emmagatzematge i la manipulació de la  

informació recollida. Hi ha tres tipus de preguntes: 

a) De resposta oberta o lliure (es recomana que n’hi hagi poques). 

b) De resposta tancada amb inclusió d’opcions de resposta (cal evitar que 

sovint s’hagi d’elegir l’opció de resposta “altres”). 

http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0
http://cent.uji.es/wiki/seminari:rss
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c) De resposta estructurada (de resposta un lletra, un nombre, una data, etc.). 

6. Cal expressar clarament la manera que cal respondre i si hi pot haver 

resposta múltiple o no. 

7. Cal evitar les preguntes i formulacions tendencioses. 

8. Cal que la presentació sigui exquisida i faciliti la lectura.  

9. Es recomanable realitzar-ne un assaig amb una petita mostra de població 

abans de considerar el qüestionari com a definitiu. 

 

Annex. S’inclouran en aquest apartat tots els documents que serveixin per a 

complementar el treball, no la justificació. Si són poques pàgines s’inclourà en 

el mateix treball, però si és més extens, es presentarà a part. No s’hauran de 

lliurar ni les enquestes ni les entrevistes, sí que s’hi pot posar un model 

d’enquesta o entrevista. El tutor, si ho creu oportú, dirà tot el que hi ha d’haver 

en l’annex. 

 

Apèndix. S’inclouran en aquest apartat tots els documents d’ampliació de 

la informació del treball i que formen una part accessòria, subsidiària, com 

fotocòpies de recerques, entrevistes, catàlegs, etc. que no siguin essencials per 

a la comprensió de la informació i que no hagin estat intercalats en el cos del 

treball. 

 

- Nota: Quan feu un treball, heu de tenir en compte que: 

· Els treballs poden ser excel·lents i tenir una mala presentació, no deixeu que 

els vostres treballs tinguin una presentació deficient. Penseu que la forma és el 

primer que es veu. 

· Mai no es valora un treball pel pes, sinó pel contingut, presentació, etc. 

· Mai es valorarà un treball que sigui una còpia total o parcial. 

· L’ús adequat de recursos gràfics, de la tecnologia de la informació, de la 

llengua escrita, (faltes d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic) i d’un vocabulari 

específic, fa millor el treball. 

· La capacitat de síntesi. 
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6. L’avaluació del treball escrit (apartat B).  

 

La realitzaran, de manera individual, tres professors: 

- Primer, el professor tutor del TR. 

- Segon, un professor comodí que vetllarà diferents treballs de recerca. 

Aquests professors, per uniformitzar criteris, de dos en dos, valoraran un 

treball en comú, a més, una vegada acabat tot el procés, es reuniran 

amb coordinació dels treballs de recerca per arrodonir la nota final. 

- Tercer, qualsevol professor que estigui interessat en el treball.  

 

Cada un d’aquests professors, durant la lectura del TR, i per justificar després 

la nota, hauran d’anotar en un full, mai en el treball de recerca, tot el que 

creguin oportú. Després de l’exposició oral, l’hauran de lliurar al professor tutor 

del treball de recerca. Aquest, les unificarà en un sol document i, una vegada 

acabat tot el procés del treball de recerca, la coordinadora dels treballs de 

recerca els lliurarà juntament amb la còpia del treball. 

 

Els aspectes que es tindran en compte a l’hora d’avaluar són: 

 

1. Comprovar si hi ha les diferents parts que ha de tenir el TR com: 

Introducció: s’hi explicaran la justificació, els objectius – hipòtesis i els 

procés de gestió del tema escollit. 

Contingut o desenvolupament del treball 

Conclusions 

Bibliografia 

Annex i/o apèndix, sempre que siguin necessaris. 

 

2. Comprovar que s’han seguit les pautes marcades i que fan referència a: 

portada, índex, cos del treball, citacions, bibliografia, enquestes, etc. 

 

3. Altres aspectes com: 

Ús adequat dels recursos gràfics i de la tecnologia de la informació.  

Bona presentació dels materials. 

Ús adequat de la llengua escrita i vocabulari específic. 
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Capacitat de síntesi. 

Faltes d’ortografia i sintaxi. 

No es valorarà un TR que sigui una còpia total o parcial. 

 

La valoració, de 0 a 10, que hauran de realitzar els tres professors, de manera 

individual, dels diferents ítems de l’apartat B o treball escrit i que tenen un valor 

del 40 % del TR, són:  

 
1. Pel que fa a l'aspecte formal: 

           

 a) Introducció: exposició dels motius, objectius, premissa o hipòtesi            

 b) Desenvolupament del treball (coherència, cohesió, adequació, rigor, claredat,  
recursos) 

       

 c) Conclusions respecte a la introducció            

 d) Seguiment de les pautes de presentació de treballs; portada, índex, numeració  
pàgines, interlineat, justificació, grandària lletra, bibliografia 
 

2. Pel que fa a l'expressió escrita:            

 a) Redacció pròpia            

 b) Ús de vocabulari específic            

 c) Faltes d'ortografia i errors d'expressió 
 

           

3. Valoració dels conceptes exposats en el treball: 
         a) Contingut del treball (bé, regular...) 
         b) Elaboració pròpia 
 
4. Valoració del projecte i tenir en compte els plànols. 
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7. L’alumne exposarà oralment el TR. 

 

Serà pública. L’alumne haurà d’explicar de manera seleccionada i resumida 

els punts més interessants i significatius del procés de recerca i els 

resultats obtinguts.  

 

Tindrà una durada d’uns 20 minuts, dels quals 15 seran per a exposar el 

treball i 5 per a respondre les preguntes que puguin fer els tres membres del 

tribunal. 

 

Avaluació de l’exposició oral (apartat C).  

La valoració, de 0 a 10, que hauran de realitzar els tres professors, de manera 

individual, dels diferents ítems de l’apartat C o exposició oral i, que tenen un 

valor del 20 % del TR, són:  

 

1. Capacitat de síntesi (ordre, coherència, contingut, temps...) 
 

           

2. Claredat d'exposició oral 
 

           

3. Ús:             

 a) de recursos didàctics            

 b) de vocabulari específic i adequat 
 

           

4. Adequació de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar 
 

           

 

Durant l’exposició, l’alumne pot portar un guió o esquema en què es 

ressaltaran els punts principals de l’exposició. Aquest esquema, si es fa en 

paper, no pot tenir una extensió superior a una cara d’un full i no podrà ser 

llegit, però sí que s’hi podran fer ullades, i si es fa ús de recursos TIC, 

s’aconsella utilitzar fins a dotze diapositives, i en cada una d’elles hi pot haver 

unes quatre o cinc línies escrites. 

 

Les parts que ha de contenir l’exposició oral,són les següents: 

Introducció: l’alumne s’ha de presentar i després anunciar el tema, 

justificar-ne l’elecció o motivació i presentar l’objectiu o hipòtesi. 
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Desenvolupament: sense entrar en detalls secundaris, s’han de 

descriure sintèticament i de manera organitzada les etapes del procés de 

recerca, les dificultats o obstacles que es va trobar en el procés 

d’elaboració i una petita síntesi. 

Conclusions: s’ha de comentar el resum dels resultats relacionats amb 

la hipòtesi. 

A l’hora de presentar l’exposició oral, hauràs de tenir en compte una sèrie de 

factors com:  

- Per ser un bon orador primer has de saber mirar i escoltar. Fixa’t en com 

s’expressen les persones, com es mouen i analitza com ho fan, valora els 

aspectes positius i negatius i després aplica-te’ls. 

- Abans de començar, cal realitzar una sèrie de respiracions lentes i profundes. 

- Parla en veu alta, amb bona articulació, fluïdesa, naturalitat, ritme (si es va 

massa de pressa, la dicció no és bona i es poden oblidar elements, i si és 

massa lenta, l’exposició es fa llarguíssima), fes silencis i pautes, cuida el to (si 

sempre és el mateix, l’exposició resulta monòtona) i, a l’últim, utilitza un 

vocabulari específic, correcte i adequat. 

- Prepara’t l’exposició. Fes un guió; hi ha persones que ho escriuen tot, de dalt 

a baix; en canvi, altres fan un esquema més o menys ampli, ressaltant els 

apartats o aspectes més importants, principalment els termes més tècnics, els 

més oblidadissos. És molt important la frase d’arrencada o d’introducció, que 

ha de permetre acostar-se al tribunal i despertar la curiositat i l’interès, i, 

sobretot, la frase final pot contenir alguna citació, una frase literària o una 

estrofa d’un poema, s’hauria de dir el nom de l’autor o fer menció a “com 

deia...”, d’aquesta manera es deixarà un bon gust al tribunal i s’aportarà una 

bona sensació de domini i de seguretat. 

-  Cal tenir molt clar què vols aconseguir? Quines idees vols transmetre? Quina 

és la manera per fer-ho? I a l’últim, t’has de creure el que expliques. 

-  Tingues en compte a qui et dirigeixes, posa’t en el seu lloc i valora el que 

voldries que et diguessin.  

- Mira el tribunal i no fixis la vista ni en l’esquema ni en un punt determinat. La 

mirada és el gran vehicle de comunicació, per tant, has d’aconseguir la 

comunicació amb el tribunal i no crear dos espais entre el qui exposa i el qui 
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escolta. Per acompanyar el contingut és aconsellable fer moviments amb les 

mans, braços i també fer expressions de cara, però sense abusar-ne.  

- És interessant explicar alguna anècdota o reflexió personal per captar l’interès 

del tribunal, per provocar algun somriure o rialla, o per sobtar-los amb alguna 

cosa que no esperen, però no ha de trencar el fil conductor de l’exposició. 

- Adequa les respostes a les preguntes que es puguin plantejar durant la 

presentació, com aclariments, detalls, ampliacions, etc. 

 

L’exposició oral pot millorar si s’acompanya amb elements de suport, com 

recursos TIC, documents sonors o audiovisuals que facilitin la comprensió i 

destaquin els punts més importants o significatius. No se n’ha d’abusar, han 

d’estar plenament justificats, evitant l’ornamentalisme i utilitzant-los 

correctament; en cas contrari, poden perjudicar l’exposició. Si es decideix 

utilitzar aquests elements, s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes com: 

-  Controlar l’ordre, seleccionar el contingut i dominar el temps o extensió de 

l’exposició. No està gens bé allargar-se massa, anunciar que s’està a punt 

d’acabar i allargar-se encara més en l’exposició. 

- La informació ha de ser clara, breu i llegible pels membres del tribunal; 

l’alumne no l’ha de llegir al peu de la lletra, sinó que l’ha de comentar. 

- És convenient assegurar-se abans de l’exposició que els aparells funcionin 

per evitar sorpreses, nervis, pèrdues de temps... 

- És important tenir una eina per a assenyalar els punts a comentar en la 

projecció. 

 

Per últim, cal fer assaigs, grava’t el so i la imatge i després escolta’t i vigila’t, 

busca les equivocacions i pregunta’t què pots fer per millorar. Practica moltes 

vegades davant de companys, familiars i/o tutor, per adquirir seguretat, 

controlar el temps, comprovar la claredat, la precisió i detectar defectes. 

Nota: durant la setmana en què hi haurà exposicions no es faran exàmens. 

 

8. Altres consideracions sobre el treball  de recerca: 

Si es dóna el cas que algun alumne no ha lliurat el treball de recerca o altres 

materials i/o ho fa fora de termini, se’l penalitzarà amb un punt per dia pel que 

fa al treball de recerca i 0,25 punts per dia, per la resta de materials. 
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Si un alumne no fa totes les fases del treball de recerca i no realitza com a 

mínim 5 entrevistes, no serà avaluat i la nota que obtindrà serà d’insuficient. 

 

Coordinació dels treballs de recerca lliurarà a cada alumne la següent 

documentació: 

- El butlletí de nota final de TR. No es comentaran ni les notes parcials 

de cada apartat (A, B, C) ni els decimals de la nota final. També 

comunicarà que hi ha un període de reclamació que acabarà una 

setmana exacta després de la comunicació de la nota. Si escau, el 

tribunal afectat revisarà la nota que podrà ser la mateixa o podrà variar a 

l’alça o a la baixa.  

- Tot el material que el tutor del treball de recerca cregui que no s’ha de 

quedar en el centre. 

 

Els alumnes que no hagin aprovat el treball de recerca, el podran recuperar a 

l’abril. Hauran de fer el lliurament del treball la setmana després de les 

vacances de setmana santa i l’exposició la realitzaran la setmana següent. La 

seva avaluació es farà conjuntament amb la de final de curs de segon de 

batxillerat. 

 

Si encara no l’aprovés, tindrien l’última oportunitat durant els exàmens 

extraordinaris. El lliurament el faran a primers de juny i l’exposició una setmana 

després. L’avaluació serà la que es farà per als  exàmens extraordinaris. 

 

Els alumnes s’hauran de posar en contacte amb el seu tutor, aquest els 

informarà que hauran de realitzar tots els passos següents: 

· Arreglar tot el que estigui malament. 

· Ampliar o fer el que no estigui bé. 

· Tornar a refer el treball escrit 

· Repetir l’exposició oral tenint en compte les modificacions efectuades. 

 

Si un alumne ha de repetir 2n curs, i té el TR aprovat, no caldrà que el torni a 

fer. 
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TEMPORITZACIÓ 

1. Des del dimarts 1 de setembre fins el dilluns 14 de setembre 2015, dia 

del segon lliurament del TR, s’han de realitzaran trobades entre l’alumnat i 

el tutor del TR per a continuar amb el seguiment i acabar de donar les 

orientacions definitives. 

2. Dilluns 14 de setembre 2015, segon lliurament del TR. 

3. Divendres 23 d’octubre 2015, serà la data límit per a lliurar a secretaria, on 

quedarà enregistrada la data de la seva entrada, tot els materials del TR 

que seran:  

- Dos exemplars del TR en format paper, un serà l’original i l’altre la còpia. 

- Si es fan annexos i/o apèndixs, originals i còpies en format paper. 

- Tot el material que es cregui necessari i que s’hagi d’avaluar. 

- Una còpia en DC o DVD en format PDF de tot el que s’ha lliurat. 

- El quadern de seguiment. 

El TR o altres materials lliurats fora de termini seran penalitzats.  

El treball original en format paper i tot el que el tutor cregui necessari, 

restarà a la biblioteca del centre la resta es retornarà a l’alumnat una 

vegada acabada l’avaluació. 

4. Dimarts 3 i dijous 5 de novembre de 2015, es realitzaran les exposicions 

orals.  

5. El dia 10 de novembre de 2015 es realitzarà una reunió d’avaluació dels 

TR. El dia 11 de novembre es comunicaran les notes i en les tutories de la 

setmana del 15 al 20 de novembre es retornarà el material del TR amb les 

anotacions dels professors avaluadors. Aquests mateix dia haureu de 

respondre una enquesta de satisfacció a la intranet sobre com s’ha 

desenvolupat tot el procés. 

6. A partir del mes de febrer – març 2016, coordinació dels TR informarà de 

les convocatòries dels premis de treballs de recerca, es valorarà quins 

treballs podran participar en cadascuna d’aquestes convocatòries. 

7. Us recordem que al moodle de tutoria podeu trobar tots els documents 

i una adreça electrònica a través de la qual us podeu posar en contacte 

amb la coordinació dels treballs de recerca. 


