
  QUÉ ÉS UN TREBALL DE RECERCA ?    

El treball de recerca és un conjunt d'activitats 
estructurades i orientades a la investigació que realitza 
tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment 
del professorat, per tal de consolidar la competència en 
recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o 
pot ser interdisciplinari o transversal.

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores 
aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre 
finals del primer curs i inicis del segon curs del 
batxillerat.



  DE QUÈ US SERVEIX FER EL TREBALL ? 

-> Conèixer un tema del vostre interès.

-> Ser responsables i autònoms per treballar
   amb objectius a llarg termini.

-> Saber organitzar-vos.

-> Aprendre a redactar correctament.

-> Aprendre a ser acurats en la presentació d’un treball escrit.

-> Afrontar una presentació oral davant d’un tribunal.

-> Aprendre a reflexionar, fer-se preguntes i treure conclusions.



  COM TRIAR UN TEMA ?     Fer-vos preguntes 

i Tema pel qual
   teniu interès.


E Sobre l’entorn immediat: 
institut, barri, municipi...

M Tema relacionat amb la modalitat
      o matèries de Batxillerat. 

? Que respongui a una qüestió 
(fer-se preguntes)

[Tema acotat ]
(tenir clars els límits)

!Tema possible de fer i original
(que en sigueu capaços, que tingueu
accés a les fonts, al material...)



 TIPOLOGIES DE TEMES NO ADEQUATS 

La immigració

Temes massa genèrics: 

L’anorèxia

El mòbil tot el dia a la butxaca. Conseqüències per la salut

Salvador Dalí, un gran pintor

Evolució urbanística de la Cellera de Ter

x x 

x 

? 

? 

Temes ja molt fets: 

Temes dels que no tingueu accés a la informació: 

Temes dels que no tingueu capacitat per investigar: 



  EXEMPLES DE TREBALLS         Tipologies 

T t T t 



  EXEMPLES DE TREBALLS         Tipologies 

RECULL, CONTRAST I INTERPRETACIÓ D’INFORMACIÓ




‘La violència de gènere vista per la premsa espanyola’


‘Música per vendre. Anàlisi dels jingles del 2017’


‘Models femenins en la literatura juvenil’






  EXEMPLES DE TREBALLS         Tipologies 

EXPERIMENTACIÓ 


(amb una substància, tecnologia, mètode...) 




‘Elaboració i experimentació amb tintes d’origen natural’


‘La tècnica del stop motion amb sorra. Propostes experimentals’


‘Podem elaborar una aspirina en un centre de secundària’










  EXEMPLES DE TREBALLS         Tipologies 


TREBALL DE CAMP 


(observació, entrevistes, enquestes, recull mostres)




‘Recerca del tritó pirinenc a la Vall d’Hostoles’




‘El mòbil aturat? Les aplicacions que tenim i que no fem servir’


‘El consum d’electricitat a l’institut. Mesures de reducció’




  EXEMPLES DE TREBALLS         Tipologies 


CONSTRUIR O CREAR ALGUN ARTILUGI, PRODUCTE O OBRA




‘Elaboració d’una novel·la a partir dels sumaris de condemnats’




‘Exposició 100 vegades Tal com sona’




‘Construcció d’un molí per generar electricitat’




 ESTRUCTURA DEL TREBALL 

Treball format per:



DOSSIER (informe del treball) + ALTRES ELEMENTS


Dossier:


- Portada.
- Índex.
- Introducció (presentació tema, objectius, metodologia, contingut del dossier).
- Cos del treball (dividit apartats, capítols...).
- Conclusions (lligats amb els objectius).
- Impressions personals i agraïments.
- Bibliografia i webgrafia i altres fonts.
- Annexos (enquestes, esbossos, material de preparació...)
 



  MAQUETACIÓ DEL DOSSIER 

1. El text haurà de ser escrit a interlineat de 1,5, tenint en 
compte que les cites literals s'han de fer a espai senzill.

2. Hi ha d'haver un marge de 2,5 màxim 3 cm a esquerre i dreta i de 
2,5 a 3 cm a dalt i a baix.

3. Els paràgrafs s’han de justificar. 

4. S'han de numerar les pàgines. També s'admeten encapçalaments o 
peus de pàgina.

5. No s'acceptaran els treballs amb més d'un tipus de lletra. Ha de 
ser una lletra estàndard, tipus Arial o Times d'11 o 12 punts.

6. No s'admetran fulls solts o només subjectes amb un clip. S'ha 
d'adoptar un tipus d'enquadernació que no dificulti ni impedeixi la 
lectura (grapes, guia, perforació, etc.)

7. Sense faltes d’ortografia i amb redactat lògic i comunicatiu.

8. Citar a peu de pàgina i posar peu de fotos.



  EL TUTOR o TUTORA 

- Vosaltres no sabeu fer un treball de recerca
 necessiteu l’ajuda d’un tutor.


-  Cal consensuar-ho tot amb el tutor.


-  Anar-li ensenyant tot el que feu.


-  Empipar-lo per trobar-vos amb ell, enviar-li correus electrònics.


- Al final donar-li el treball amb un temps prudencial 
 perquè pugui fer la revisió final.



ADJUDICACIÓ DE TUTORS: Els professors adjudicaran els tutors segons 
                       les afinitats del treballs i la disponibilitat.



  PROCÉS DE REALITZACIÓ 

-  Fer un guió del treball (com si fos l’índex)

- Treballar amb l’ordinador amb carpetes 
per cada apartat, on es desa la informació 
(fer còpies seguretat)

- Fer un llistat de totes les coses que necessiteu i les 
tasques que s’han de fer.

- Triar què fareu primer i què després i quan de temps 
necessiteu.

- Anar enviant al tutor el que feu, encara que no estigui 
acabat.

- Progressivament anar posant la informació d’allò que 
feu a les carpetes i començar a redactar. Apuntar-vos les 
referències de les fonts on traieu la informació.

- Procurar tenir prou temps pel redactat final (setembre)

- Fer la conclusions i la introducció al final de tot. 



  AVALUACIÓ 

PROCÉS DE REALITZACIÓ

RESULTATS DEL TREBALL   

PRESENTACIÓ ORAL

+ 

+ 

SI QUEDA SUSPÈS I NO ES RECUPERA
ÉS COM SUSPENDRE UNA MATÈRIA!
NO ES SUPERA EL BATXILLERAT

SI NO ES LLIURE EL 
TREBALL EL DIA QUE 
TOCA, QUEDA SUSPÈS I 
NO ES POT RECUPERAR!

SI ES SUSPÈN, EL TREBALL ES POT RECUPERAR

VALORACIÓ DEL TUTOR
Seguiment del treball

VALORACIÓ DEL TRIBUNAL
Dossier + altres

VALORACIÓ DEL TRIBUNAL
Com s’explica el treball

25%

25%

50%



  SEGUIMENT i CALENDARI 

ACTIVITAT DATA DOCUMENT NOTA
SEGUIMENT

Xerrada Divendres 22 desembre 
8h-10h.

Presentació treballs alumnes 
de 2n Batxillerat.

 

LLIURAR PROPOSTA DE TEMA. Dijous 11 de gener 
(a direcció).

Descripció del tema, explicar 
intencions, què es recerca, quines 
preguntes, com i perquè es pot fer. 

-2 
punts

Adjudicació de tutors. Entre el 17 i 19 de 
gener.

1a trobada alumnes i tutors. Dimarts 23 de gener.
Assistència obligatòria

Treballar a l’ordinador i aclarir 
tema, objectius, índex, metodologia 
de treball...

LLIURAR OBJECTIUS, ÍNDEX I 
PLA DE TREBALL FINS AL MAIG. 

Divendres 2 de febrer 
(a direcció).

Objectius, índex, pla de treball. -2 
punts

TROBADES presencials o 
virtuals amb els tutors

Quan cada alumne 
i tutor disposin.

Portar allò fet fins al moment.  -1
punt

2a trobada alumnes i tutors. 
Revisió del treball fet fins 
al moment.

Un dimarts a la tarda 
encara a determinar.
Assistència obligatòria

Portar allò fet fins al moment. 

LLIURAR PLANIFICACIÓ
PER L’ESTIU i SETEMBRE.

Dilluns 28 de maig. Planificació d’estiu. -2 
punts

LLIURAR EL TREBALL. Dimarts 9 d’octubre. Dossier + altres.

PRESENTACIÓ ORAL Inicis de novembre. El que sigui necessari.



? ? 

 
 
 
 

Com generar preguntes? 

? ? ?	  ? ? 


