
“L’home mai sap del que és capaç fins que ho 
intenta”.  Charles Dickens 



 És una petita investigació. 

 Pot estar emmarcat dins d'una 
matèria o pot ser interdisciplinar. 

 Està dirigit per un professor/a - 
tutor/a. 

 Representa el 10% de la 
qualificació final del batxillerat. 

 Es presenta per escrit i oralment. 

 S'avalua tenint en compte 
l'actuació durant la realització del 
treball, l'informe escrit i la 
presentació oral. 

 



 És imprescindible realitzar-lo i 
aprovar-lo per superar l’etapa. 

 Si se suspèn en l’avaluació principal 
(gener), l’alumne té dret a una 
segona elaboració del TR (a partir 
de les recomanacions del seu tutor 
de TR) i a la seva recuperació en 
una avaluació posterior, després de 
Setmana Santa. 

 Quan un alumne repeteix curs, si 
té superat el TR, no l’haurà de 
repetir. 

 



 El tema hauria d'estar relacionat 
amb: 

 La modalitat de 
batxillerat.  

Els interessos o aficions.  

 L’entorn immediat: 
escola, barri, municipi... 

 La capacitat i preparació. 

 La recerca hauria d'estar limitada a 
una sola qüestió (qui, què, quan, 
com, per què). 

 



El tema de recerca s'ha 
de plantejar com una 
qüestió a investigar. 
Així: 
 Abans de decidir-te, es convenient que 

facis una recerca preliminar. 

 Els materials i recursos disponibles per a 
desenvolupar el treball. 

 



 Identificar els factors, o variables, 
que poden influir en el procés que 
es vol investigar. 

 

 Delimitar i definir des del principi 
l’àmbit de treball. Cal decidir el 
títol, la introducció, l’índex i els 
recursos amb els que es compta. 

  

 Un bon títol ja és un projecte de 
treball. El títol ha de ser revisat al 
capdavall del treball. 

 



 Proposar un índex:  
 Es modifica al llarg del treball.  

 Cada apartat és respondre a una 
pregunta sobre el títol 

 No copiar mecànicament i sense crítica, 
índexs trobats en llibres 

 Permet establir un calendari de treball. 

 

 



 Primer intent d’introducció: 

 la formulació concisa 
del tema. 

 la justificació del 
tema triat. 

El comentari analític 
de l’índex. 

 

 



 Observació sociocultural  

 Observació artística 

 Observació arquitectònica 

 Observació d'un disseny o 
instal·lació 

 Cerca bibliogràfica i documental  

 Consulta de fonts històriques 

 Cerca a internet  

 Cerca experimental  



 Les dades obtingudes a través de la 
cerca d'informació es poden 
recollir en: 
 Fitxes  

 Taules i quadres  

 Gràfics  

 Càlculs  

 Comentari de text 

 



 Inici  

Portada  

 Índex  
 Cos  

 Introducció  

Nucli de l'informe  

Conclusions, 
recomanacions  

Bibliografia 
 Final  

Annexos 
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 Aspectes formals que afectin la 
paginació, les citacions, les 
il·lustracions, els mapes, els gràfics, 
etc. així com l’índex i els annexos 
(fins a 1 punt). 

 El contingut pròpiament dit del 
treball (fins a 3 punts). 

 La  constància en l’elaboració del 
treball (fins a 4 punts). 

 Una exposició oral preparada i 
correcta (fins a 2 punts). 



 3 de desembre de 2019. 
Presentació Treball de Recerca 

  

 13 de desembre de 2019. 
Lliurament proposta Treball de 
Recerca a:  
jtorren5@insalexandregali.cat  

  

 15 de d’octubre de 2020.  
Presentació balanç sobre l’estat 
d’elaboració del treball.  

 

 11 de desembre de 2020.     
Termini de presentació del treball 
escrit al tutor 

  

 17 i 18 de desembre de 2020. 
Exposicions orals dels Treballs de 
Recerca 

 


