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1. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

 
 
1.1. Què és 
 
El treball de recerca és un treball d'investigació que han de realitzar tots els alumnes de batxillerat.  
 
Aquest treball: 
 

 És una petita investigació. 

 Es comença a primer curs de batxillerat i s’acaba a segon curs. 

 Pot estar emmarcat dins d'una àrea o pot ser interdisciplinari. 

 Té caràcter individual llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup atesa la 
dinàmica mateixa de la investigació. 

 Està dirigit i assessorat per un/a professor/a – tutor/a que en farà el seguiment, deixant clar 
que l’elaboració del treball és total responsabilitat de l’alumnat. 

 És considerat com una matèria pròpia i 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. 
 

L’objectiu d’aquest treball és posar l´alumnat en una situació en la qual hagi d’utilitzar un conjunt ampli 
de coneixements adquirits des de diferents matèries i que els preparin per adaptar-se a situacions 
semblants de la seva vida acadèmica o professional posterior, en les quals hauran d’aplicar diferents 
procediments, transferir i integrar coneixements d’un camp a l’altre o mostrar determinades actituds. 
 
El treball de recerca permetrà comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals, en la mesura que 
avaluarà la maduresa de l´alumnat pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament 
d’una tasca i capacitat de recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que estan realitzant. 
 
Sempre que les característiques del treball ho facin possible, aquest hauria de contenir una part de 
recerca original, pròpia de l´alumnat, que impliqui un cert treball de camp (part pràctica), més enllà de 
l´habitual recerca bibliogràfica (marc teòric). 
 
Els/les alumnes que ja tinguin clara una proposta de treball de recerca i, per tant, el/la professor/a més 
adient a la seva proposta, poden proposar-li que els sigui tutor/a del treball. Això no els exclou de 
presentar dues propostes de treball de recerca d’àmbits i temàtiques diferents per tal de donar al centre 
més flexibilitat a l’hora d’assignar un/a tutor/a a cada treball. 
 
 
Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de 
cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d'una recerca de tipus 
científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les 
característiques del disseny d'un objecte, instal·lació o construcció... 
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1.2. Com desenvolupar el treball 
 
Per a desenvolupar el treball de recerca correctament és necessari aplicar un mètode de treball 
sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com suggereix el següent diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SELECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA RECERCA 

 
2.1. Com escollir el tema 
 
A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors següents: 
 

1. El tema hauria d'estar relacionat amb: 

 La teva modalitat de batxillerat.  

 Els teus interessos o afeccions.  

 El teu entorn immediat: escola, barri, municipi... 
 

2. La teva capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat. 
 

3. L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar 
limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com, per què). 
 

4. El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Et pot interessar dedicar la 
teva recerca a un tema determinat però, si es tracta d'un tema molt ampli, hauràs de centrar la 
teva investigació en un aspecte particular.  

 
5. Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, és convenient 

que facis una recerca preliminar. 
 

6. Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments 
necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...). 

 
 

Síntesi 

Elecció de la  
qüestió a investigar 

 

Planificació de 
la recerca 

Cerca d’informació 

Processament de la 
informació 

Redacció de l’informe 
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2.2. Com planificar la recerca 
 
Per planificar el desenvolupament del treball de recerca aniria bé preparar un full de planificació que  
indiqués: 

 Les activitats (de cerca i processament de la informació, síntesi, avaluació i redacció de 
l'informe) a realitzar i l'ordre en què s'han de fer.  

 La programació de les visites i entrevistes a realitzar.  

 El període de temps estimat per a cada una d'aquestes activitats. 

 La relació de material i aparells necessaris per a desenvolupar les activitats, els permisos que es 
necessiten per a utilitzar instal·lacions (laboratoris, aula d'informàtica, biblioteca,...) 
 

 
3. RECOPILACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA RECERCA 

 
3.1. Com cercar la informació 
 
Hi ha diverses tècniques de cerca d'informació. Tot seguit trobaràs una relació de les més habituals: 
 
1. Observació sociocultural per a fer una recerca sobre alguna realitat sociocultural. Per exemple, sobre 
l'ús que es fa d'un espai públic, sobre la violència en els estadis de futbol, sobre els hàbits dels nois i 
noies de 14 anys en el seu temps lliure, sobre el projecte realitzat per algun escriptor, científic, polític, 
etc. 
 
Per a realitzar una observació d'aquest tipus es poden utilitzar diverses eines: 

 Qüestionaris  

 Entrevistes  

 Enquestes 

 Registres d'observació  

2. Observació artística, tècnica de cerca adequada per analitzar una pintura o una escultura. És 
convenient disposar d'un esquema pautat sobre tots els factors a observar, interpretar, analitzar i 
valorar. 

3. Observació arquitectònica, tècnica de cerca per analitzar una obra arquitectònica. És convenient 
disposar d'un esquema pautat sobre els factors a observar, interpretar, analitzar i valorar. 

4. Observació d'un disseny o instal·lació, tècnica de cerca per analitzar un objecte, una màquina, una 
instal·lació... És convenient seguir un esquema pautat que inclogui els diversos factors que permeten fer 
una anàlisi i una valoració completa dels aspectes funcionals, estètics i semiòtics de l'element en estudi. 

5. Cerca bibliogràfica i documental quan s'ha de localitzar informació continguda en llibres, articles de 
revistes o diaris, arxius, documents escrits o en imatges. És una tècnica que s'utilitza en la realització de 
tots els treballs de recerca. 

6. Consulta de fonts històriques (materials, escrites, orals o visuals) per obtenir informació sobre uns 
fets històrics i sobre les causes que els van produir. 

7. Cerca a internet d'informació sobre qualsevol tema. L'eina que has d'utilitzar en aquest tipus de cerca 
és un cercador. 

8. Cerca experimental és la tècnica de recollida d'informació que has de fer en la realització d'un treball 
de tipus científic. Hauràs de decidir quines variables intervenen en el procés, quina de les variables és la 
que t'interessa investigar (variable dependent) i hauràs de dissenyar un experiment per a controlar la 
variació i dependència d'aquestes variables. 
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3.2. Com processar la informació 
 
Les dades obtingudes a través de la cerca d'informació es poden recollir en: 

 Fitxes  

 Taules i quadres  

 Gràfics  

 Càlculs  

 Comentaris de text 
 
3.3. Com sintetitzar la informació 
 
Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, 
correlacions entre variables, relacions causa-efecte), d'explicar els resultats tenint en compte els 
coneixements teòrics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o 
propostes per a continuar la recerca. 
 
També és necessari autoavaluar el treball realitzat fins al moment: la capacitat d'organització, el càlcul 
del període de temps necessari per a les diverses fases i activitats, l'elecció de variables, la previsió de 
materials i instal·lacions a utilitzar, la preparació de materials necessaris, la programació de visites, els 
problemes econòmics per tirar endavant la recerca, la dinàmica de treball, la relació amb el tutor o 
tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ...  
Els resultats de l'autoavaluació són necessaris per a completar l’apartat de conclusions de l'informe o, si 
és el cas, per a replantejar-se el treball.  
 
4. ELABORACIÓ DE L’INFORME 

 
En el moment de presentar el treball de recerca has de tenir en compte:  

 la redacció  

 la presentació escrita  

 la presentació oral. 
 
4.1. Com redactar l'informe  

 En primer lloc, i sempre que sigui necessari, consulta el diari en el qual has anotat tots els avenços i 
incidents produïts durant el procés de recerca. 

 Abans de començar, selecciona i ordena les idees que vols exposar. 

 Durant la redacció procura escriure frases curtes i fàcils d'entendre i utilitzar el vocabulari específic i 
més escaient a l’àmbit del teu treball. 

 En primer lloc has de redactar el nucli de l'informe i després la introducció i la conclusió. 

 Els capítols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats també 
numerats segons el format d'esquema numerat. 
Exemple: 
En el cas que el segon capítol porti per títol els envasos de plàstic a l'actualitat, el primer apartat 
d'aquest capítol es tituli els envasos d'aigua i el primer subapartat, ampolles de 0,5 l, hauries 
d'escriure: 
                                      2. ELS ENVASOS DE PLÀSTIC A L'ACTUALITAT 

                       2.1. Els envasos d'aigua 
                       2.1.1. Envasos de 0,5 L 
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 Els elements de la llista de referències s'han d'indicar segons l'exemple: 
TEIXIDOR, E. L’ocell de foc. 13ª ed. Barcelona: Cruïlla, 1986. (El vaixell de vapor; 4) 
 

 Els annexos s'identifiquen amb lletres majúscules: Annex A, annex B... 

 Les notes a peu de pàgina són un recurs que et permet complementar o aclarir algun punt del text. 
S'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i precedides d'un senyal (asterisc o 
subíndex) que també s'escriu en el lloc del text on es vol inserir el missatge. 
 

 Si t'interessa pots escriure l'informe en una plantilla prèviament preparada. 
 
 
4.2. Com presentar l'informe escrit  
 
La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura mínima següent: 

 Portada 

 Índex 

 Introducció 

 Nucli de l’informe :  Marc teòric  
Part pràctica 

 Conclusions 

 Bibliografia 

 Annexos 
 

El treball s'ha de presentar en fulls DIN A4 numerats, amb un espai entre línies d´1,5 i un cos de lletra 12  
i s'ha de lliurar correctament enquadernat i també en format digital .pdf. Orientativament ha de tenir 
una extensió d’entre 20 i 50 pàgines. Ara bé, si el/la tutor/a del treball de recerca ho autoritza (en funció 
de la naturalesa del tema) aquesta extensió màxima podrà ser superada. (Tingueu present que quantitat 
no és sinònim de qualitat, que omplir més fulls no implica forçosament obtenir una qualificació més alta, 
que cal fer un esforç de síntesi en el treball). 
 
S´han de tenir en compte totes les convencions i normes habituals en la presentació dels treballs escrits. 
Cal numerar les pàgines. 
 
La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació 
següent: 

 Títol  

 Autor/a, curs i grup 

 Tutor/a del treball  

 Data de lliurament  
 
El títol del treball (o el seu subtítol) s’ha d’ajustar al seu contingut, reflectint realment el tema tractat i el 
seu abast. 
 
A l'índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli 
de l'informe, les conclusions, la bibliografia i els títols dels annexos) acompanyades del número de la 
pàgina en la qual apareixen. Evidentment han de coincidir amb els que configuren el treball i seguir el 
seu mateix ordre, el qual s’ha establert a partir d’una acurada organització dels continguts. 
 
En la introducció s'exposa l’objectiu, la hipòtesi inicial o la idea central del treball que establirà els límits 
de la recerca. També cal comentar la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies que l'han 
propiciat, la metodologia emprada i les dificultats que han sorgit en la seva elaboració. No es tracta d'un 
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capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la 
investigació realitzada, els resultats ni les conclusions. 
 
El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols que es poden dividir en apartats i 
subapartats, sobre el marc teòric i la part pràctica del treball. 
 
- Marc teòric: Inclou la informació obtinguda a partir de la recerca documental (biblioteca, 

hemeroteca, continguts web,...). No pot ser una còpia de les fonts consultades, sinó una síntesi 
personal que ha d’estar ben referenciada citant sempre les fonts d’informació. 
Ha de permetre situar-se en el tema, manejar els conceptes fonamentals i donar suport a la part 
pràctica. 
 

- Part pràctica: Un cop analitzats els fonaments teòrics del tema, es pot començar el treball 
d’investigació pròpiament dit, aquella part de l’informe que ha de ser una aportació personal de 
l’alumne a la temàtica del treball. Ha d’incloure la metodologia del procés de recerca, els resultats 
obtinguts i l’anàlisi i la interpretació d’aquests resultats. 
Cal tenir en compte que el marc teòric i la part pràctica en uns treballs poden constituir capítols 
diferenciats i en uns altres, en canvi, poden estar fusionats i intercalats en el conjunt del nucli de 
l’informe. 
Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del 
text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules), aquests s'inclouran en 
els annexos. 

 
S’ha de procurar que tingui un estil amè i un lèxic adequat al contingut i tan ric i precís com sigui 
possible, defugint repeticions i ambigüitats. Per altra banda, i pensant en una òptima transmissió de les 
idees, cal plantejar-se la possibilitat d’utilitzar canvis de lletra (negretes, cursives, subratllat,...) per tal de 
destacar determinats mots o idees sobre els quals es vulgui atraure especialment l’atenció del lector. No 
cal dir que la correcció ortogràfica i gramatical és imprescindible perquè el treball escrit sigui aprovat 
pel tribunal. 
 
Quan es vulguin incloure, intercalades en el text del treball, cites textuals provinents d’alguna font 
d’informació, cal posar-les sempre entre cometes i recórrer a un tipus de lletra diferent (normalment 
hom utilitza la cursiva), a més d’indicar-ne la procedència mitjançant una nota a peu de pàgina. 
 
En cas que s’utilitzin fotografies o gràfics se n’ha de citar l’autor o el lloc d’on s’han tret, seguint 
l’esquema: Cognom, N (any). Breu descripció de la fotografia. Extret de http://www. 
 
Les conclusions han de ser una relació clara i concreta de les deduccions fetes com a conseqüència de la 
investigació i han de donar una resposta a la hipòtesi plantejada en la introducció del treball. Poden 
incloure, si s’escau, resultats quantitatius.  
Si s’escau, cal especificar que queda pendent algun aspecte del tema i quin ha estat el problema que ha 
impedit resoldre’l. Evidentment, en cap cas no es pot presentar un treball inacabat. 
L'apartat de conclusions no forma part del nucli de l'informe i, per tant, no porta numeració de capítol. 
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La bibliografia és una relació de totes les fonts consultades (bibliografia -llibres, enciclopèdies, 
articles,...-, vídeos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. Se situa en una pàgina nova, 
continuant amb la numeració del treball. 
 
Cal citar-les correctament, de més generals a més específiques, i seguint un ordre alfabètic. Recordeu 
que en tota referència bibliogràfica hi ha de constar: 

- Primer cognom de l’autor o autors en majúscules. 
- Nom de l’autor en minúscules.  
- Títol complert en cursiva. 
- Si s’escau, número de volum utilitzat. 
- Editorial i lloc i data d’edició. 
- Col·lecció, si s’escau, i número que l’obra hi ocupa, entre cometes. 
- Adreces d’internet (fent constar la data de consulta entre parèntesis). 

 
Si es tracta de citar un article procedent d’una revista, ha d´anar entre cometes el títol de l’article o 
reportatge i en cursiva el títol de la publicació. Cal fer-hi constar també el número i el lloc, el mes, l’any 
d’edició i les pàgines. 
 
En el nucli del treball s’ha de fer referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts. 
 
Els annexos s'utilitzen per presentar: 

 

 Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, 
dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM).  

 Material complementari (enquestes, entrevistes, detalls complets de procediments aplicats, 
demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la 
presentació lògica i ordenada del treball.  

 Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la bibliografia. 
 

Els annexos se solen citar en algun apartat del treball així: (veure annex A, p 56) 
 
També es pot incloure, al final del treball, un glossari explicatiu de les paraules clau del text. 
 

 
 
4.3. Com fer l’exposició oral 
 
L’exposició oral ha de tenir una durada d’uns 10 -15 minuts i hauria de constar de 3 parts: 

 
1. Introducció (presenta el tema, raons que han portat a triar-lo, hipòtesi inicial, objectius marcats, 

metodologia, fonts d’informació utilitzades, dificultats que han sorgit,...) 

2. Desenvolupament (explica de forma ordenada i clara les idees del treball i sobretot les 

conclusions, afegeix informació complementària, cites, vídeos, … però no perdis el fil conductor 

del tema) 

3. Conclusions (resumeix les idees principals del que has parlat, planteja la teva opinió sobre les 

conclusions i el treball en general, deixa preguntes a l’aire, …) 

 

Si el tribunal ho creu pertinent, pot demanar aclariments sobre el conjunt del treball o sobre algun punt 

en concret, sense centrar-se mai en qüestions de tipus memorístic. 
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No es tracta de reproduir el treball escrit, ara de forma oral, ni tampoc d’un examen oral sobre el tema 

escollit. 

És una bona idea utilitzar una presentació digital (Powerpoint, GoogleDocs, Prezzi, ...) com a suport de la 
teva exposició. Consells per fer una bona presentació: 

 
- Busca un estil homogeni en totes les diapositives (mateix format). Procura que el format sigui 

lleuger, que no ofegui la informació.  

- Utilitza colors, tipus de lletra,  logotips, … relacionats amb el tema i que el facin atractiu 

- Hi ha d’haver el mínim text. Cada diapositiva només ha d’enumerar les idees principals de forma 

esquemàtica i ordenada (que explicaràs i ampliaràs oralment) 

- Utilitza imatges que permetin resumir o exemplificar el que estàs explicant. 

- Evita transicions llargues i imatges poc adequades 

- Inclou bibliografia (han de constar-hi les fonts d’informació consultades amb la data de publicació) 

 

ABANS DE FER L’EXPOSICIÓ  

No has de pretendre explicar tot el contingut del teu treball. Elabora un GUIÓ NOU (que parteixi del de 
la memòria escrita, però fes-lo més curt). 

Què vols explicar? 

 Anterior al contingut teòric del treball 

 Per què has triat el tema 
 Intencionalitat 

 Metodologia 

 Tècniques que has fet servir 
 Objectius aconseguits 
 Dificultats i problemes sorgits 
 Solucions i conclusions (referides al mètode ) 
 Fonts d’informació consultades 

 Sobre el treball 

 Hipòtesis inicials 
 Contingut bàsic 
 Conclusions 

 
Cóm ho vols explicar? 

 Pensa quin suport tècnic, informàtic, audiovisual...pots utilitzar 
 Tingues en compte a qui t’adreces. 
 Distribueix bé el temps de què disposes (10’-15’) 

 
Prepara’t bé el tema i assaja en veu alta comprovant que la durada de la teva intervenció no sobrepassa 
el temps de què disposes. 
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MENTRE FAS L’EXPOSICIÓ 

 Presenta les idees de forma clara i ordenada seguint un fil conductor 
 Porta un guió per no perdre’t  (presenta les idees de forma clara i ordenada seguint un fil 

conductor) 
 Si oblides quelcom, deixa-ho per un altre moment, no t’atabalis. Si és el cas, ja t’hi donarà un 

cop de mà el tutor. 
 No et limitis a llegir  les diapositives ni el guió: cal explicar més del que presentes escrit, però 

tampoc no recitis de memòria 
 Explica els conceptes nous o tècnics que van apareixent 
 Situa’t de cara al públic i estableix contacte visual amb tots el que t’escolten 
 Parla a poc a poc, en veu alta, vocalitzant i canviant el to de veu. 
 Mantingues, en tot moment, una actitud comunicativa i una posició correcta.  
 Utilitza un llenguatge adequat a la situació (que en aquest cas no és col·loquial) 
 Evita barbarismes i crosses lingüístiques: “pués”, “bueno”, “doncs”, “després”, “ah!”, “mmm”,… 
 Utilitza el llenguatge no verbal (gestos, mirada, posició i moviments del cos, ...) 
 Intenta mantenir l’atenció del públic (afegeix anècdotes i tocs d’humor, però  no absurditats) 
 Escolta atentament i respon les preguntes del públic 
 Pensa que al Tribunal hi ha una predisposició positiva envers la teva feina. 

 
 
5. CALENDARI D’ELABORACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

 

09/12/2014 :  Recollida de propostes de Treball de Recerca. Cal entregar un breu escrit on hi hagi dues 
propostes de Treball de Recerca que puguin ser assignades a departaments diferents. Si aquesta 
proposta de Treball ja té possible tutor/a,  també cal indicar-ho. 

Abans de Nadal :  Assignació definitiva del  tutor o tutora del Treball de Recerca. 

14/03/2015 :   Primera nota de seguiment tutorial 

11/06/2015 :   Segona nota de seguiment tutorial 
 
02/10/2015 :   Tercera nota i final definitiva de seguiment tutorial  
 
06/10/2015: Lliurament del Treball de Recerca a Secretaria en horari de 9 a 17h 
 
26/10/2015:     Últim dia per tal que cada membre del tribunal entri la nota de contingut  

29/10/2015 :     Exposició oral del Treball de Recerca i entrega de l’acta d’avaluació global. 

12/01/2016 :     Data límit per  lliurar el Treball de Recerca amb les modificacions oportunes, en el cas 
que s´hagi  suspès. La nota màxima que podrà tenir un Treball en aquest cas serà de 5.  
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6.  AVALUACIÓ 

 
SEGUIMENT TUTORIAL (40% de la nota): 
 
L’avaluació del seguiment tutorial del treball de recerca és la que realitza el/la tutor/a tenint en compte 
els següents aspectes: 
 

-   Seguir els procediments de recerca de la informació, valorar la seva idoneïtat amb el que es 
pretén, analitzar si les fonts i els recursos emprats per a la seva recerca són adequats i suficients 
i considerar el tractament de la informació.  

 
-  Seguir la realització del treball en els seus terminis i els seus diferents apartats prèviament 

acordats. Cal valorar, en el desenvolupament, la creativitat i la capacitat d’aplicar recursos 
alternatius. També la capacitat d’analitzar les dificultats que poden aparèixer en el transcurs del 
treball i la capacitat de copsar els resultats que no s’esperen durant la seva elaboració. 

 
-  Seguir, segons el tipus de recerca, el treball de camp i de laboratori considerant les dificultats 

inherents. 
 
-  Valorar l’elaboració de l’informe en les seves diferents etapes. 

 
En els casos excepcionals en què el treball s’hagi fet en grup, el seguiment tutorial ha de valorar que 
cadascun dels membres del grup assoleix els diversos objectius plantejats. També cal fer una avaluació 
individual de cada alumne/a.  
 
 
CONTINGUT DEL TREBALL (40% de la nota) : 
 
Per avaluar els continguts del treball de recerca i els aspectes formals  es constituirà un tribunal format 
per tres professors/es: el/la tutor/a del treball i dos professors més d´entre la resta del professorat del 
Claustre.  
 
S’avaluaran capacitats generals com per exemple: 
 

-  Estructuració adequada de la presentació del treball escrit. 

-  Presentació ordenada, neta i clara de l’informe. 

-  Estructura lògica del contingut. 

-  Ús adequat de la llengua. Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat. 

-  La correcció en l’expressió ortogràfica i gramatical. 

-  Capacitat de síntesi i valoració crítica. 

-  Idoneïtat de les fonts d’informació i capacitat d’extreure dades significatives pel 

desenvolupament del treball.  

A més de les capacitats genèriques cal avaluar certes capacitats específiques pròpies de cada treball. En 
aquest sentit els departaments han de proposar el que s’ha d’avaluar més concretament. 
 
S’avaluarà amb una qualificació inferior a 5 si no compleix adequadament les condicions formals 
requerides com la presentació escrita de la memòria, l’organització dels apartats o l’expressió 
ortogràfica i gramatical. 
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PAUTA CORRECCIÓ TREBALL DE RECERCA 
1.  Presentació formal 

S’avalua la mesura en què la presentació, l’organització i els elements formals de la monografia 

segueixen un format estàndard. 

Els elements formals són: pàgina del títol, índex, numeració de pàgines, material il·lustratiu, citacions, 

documents (incloses les referències, citacions bibliogràfiques, fotogràfiques i bibliografia) i annexos 

(si correspon). 

Nivell assolit  

La presentació formal .  0 1 2 

La presentació formal és insatisfactòria. 3 4  

La presentació formal és acceptable o bona. 5 6 7 

La presentació formal és excel·lent. 8 9 10 

 
2.  Ús d’un llenguatge apropiat 

Nivell assolit  

El llenguatge utilitzat no és prou clar ni precís. Es fa un ús incorrecte de la llengua. 0 1 2 

El llenguatge utilitzat comunica les idees amb poca claredat. No hi ha, en general, 

un ús del vocabulari apropiat. 

3 4  

El llenguatge utilitzat comunica les idees amb claredat en la majoria dels casos. En 

general s’utilitza el vocabulari apropiat. 

5 6 7 

El llenguatge utilitzat comunica les idees amb claredat i precisió. S’utilitza el 
vocabulari apropiat, demostrant destresa i comprensió. 

8 9 10 

 

Si els apartats 1 i 2 són inferiors a 5, no es pot continuar amb la correcció del 
treball. 

 
3.  Tema de la recerca 

Cal avaluar si el tema investigat és adequat i si queda clar l’objectiu des del principi del treball. 

Cal tenir en compte la precisió i la claredat amb què s’ha formulat. 

Nivell assolit  

No queda clar el tema de la recerca o és massa ampli per al tipus 
d'investigació que requereix el TdR 

0 1 2 

El tema de la recerca no queda clar ni es veu reflectit en el propi treball. 3 4  

El tema de la recerca ha estat formulat en la introducció i està ben definit al 
llarg del treball. 

5 6 7 

El tema de la recerca ha estat formulat clarament i és adequat als objectius 

del TdR. 

8 9 10 
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4.  Introducció 

S’avalua en quina mesura la introducció deixa clara la hipòtesi inicial, l’objectiu del treball, la relació 

amb altres treballs, les raons de l’estudi del tema, les dificultats trobades ...: Nivell assolit  

No s’hi observen la majoria dels aspectes anteriors. 0 1 2 

Alguns aspectes són evidents, però altres no es veuen reflectits en la introducció. 3 4  

La majoria dels aspectes anteriors són evidents en la introducció. 5 6 7 

La introducció clarifica tots els aspectes rellevants del treball. 8 9 10 

 

5.  Recerca d’informació 

S’avalua si el treball mostra la utilització d’un ventall de fonts d’informació adequades i si s’han 

recollit dades pertinents al problema investigat. 

Quan el tema d’investigació no permet la recollida de dades, el nivell d’assoliment màxim és de 2. 

Nivell assolit  

No s’aprecien mostres que l’alumne hagi consultat fonts diverses o hagi recollit 

dades. Pocs autors referenciats en el text o autors poc rellevants. 
0 1 2 

S’han consultat fonts no gaire apropiades o s’ha obtingut informació poc rellevant, i 
no hi ha descripció de la mostra utilitzada per recollir les dades. 3 4  

S’han consultat algunes fonts apropiades i la informació obtinguda és adequada. 

La mostra està descrita i és significativa . 
5 6 7 

S’ha consultat una varietat adequada de fonts de les quals s’ha obtingut informació 

suficient que queden ben referenciades i s’han seleccionat mostres pertinents que 

queden ben descrites i són significatives. 

8 9 10 

 

6.  Marc teòric 

S’avalua la pertinença de la informació documental obtinguda i l’elaboració d’aquesta 

informació. 

Nivell assolit  

El marc teòric és inexistent, no pertinent o còpia literal. No hi ha referències 

bibliogràfiques 

0 1 2 

La informació obtinguda és poc rellevant o està molt poc treballada. Les referències 
o citacions són mínimes 

3 4  

La majoria de la informació inclosa en el treball està elaborada de manera 
correcta. 

5 6 7 

El treball presenta una bona informació teòrica que reforça 
correctament la part pràctica. 

8 9 10 
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7.  Part pràctica 

S’avalua aquella part del treball que és resultat de la pròpia investigació. Ha d’incloure la metodologia 

utilitzada, les dades de què es parteix, els resultats obtinguts i la interpretació de les dades. 

Nivell assolit 

La part pràctica és inexistent o de molt baix nivell. 0 1 2 

Hi ha una part pràctica en el treball però una o més parts no estan descrites de 

forma clara i entenedora 

3 4  

La majoria de la informació inclosa en la part pràctica està elaborada de manera 

correcta. 

5 6 7 

El treball conté una excel·lent recerca pràctica, explica la 

metodologia i sintetitza i interpreta els resultats. 

8 9 10 

 

8.  Interpretació dels resultats. 

Amb aquest criteri s’avalua la mesura en què es descriuen i s’interpreten els resultats extrets de 

les dades. Es té en compte la presentació lògica i coherent de les idees.  

Nivell assolit 

No hi ha descripció dels resultats ni interpretació de la informació obtinguda. 0 1 2 

S’ha intentat, de forma limitada i superficial, fer una anàlisi de les dades obtingudes o 

una interpretació de la informació. 

3 4  

S’assoleix parcialment l’argumentació raonada de les dades o de la informació 

obtinguda. 

5 6 7 

S’observa un raonament argumentat i convincent a partir de les dades o de la 

informació obtingudes. 

8 9 10 

 
9.  Conclusió 

S’avalua la mesura en què el treball ofereix una resposta a la pregunta, objectiu del 

treball o hipòtesi plantejada. La conclusió ha de relacionar els objectius de la recerca i/o la hipòtesi, 

l’anàlisi amb la recerca teòrica. 
 
Nivell assolit 
 

No s’ofereix -o s’ha intentat escassament – una conclusió pertinent al problema 

investigat. 

0 1 2 

S’ofereix una conclusió relacionada amb el problema, però no es relaciona la 

seva anàlisi amb el marc teòric. 

3 4  

Es formula una conclusió relacionada amb el problema i es presenta una 
coherència quant a les proves presentades en el treball. 

5 6 7 

Es formula clarament una conclusió eficaç, que és pertinent al problema 

d’investigació i coherent amb les proves presentades en el treball. S’inclouen 

qüestions no resoltes quan resulta apropiat. 

8 9 10 
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10. Valoració global  

S’avalua en quina mesura el treball presenta qualitats que la distingeixen com un treball superior a la 

mitjana: originalitat del tema, iniciativa intel·lectual, comprensió aprofundida, reflexió, .... 

Nivell assolit  

No s’aprecien mostres de les qualitats mencionades. 0 1 2 

S’aprecien molt poques mostres de les qualitats mencionades. 3 4  

S’aprecien algunes mostres de les qualitats mencionades. 5 6 7 

S’aprecien mostres abundants de les qualitats mencionades. 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
GRAELLA RESUM D’AVALUACIÓ DEL TREBALL ESCRIT. 
 
 

ALUMNE: 
 
TÍTOL TREBALL DE RECERCA: 

 
 
 
DATA 

1. Presentació formal  

2. Ús del llenguatge apropiat  

3. tema de la recerca  

4. Introducció  

5. Fase de recerca de la informació  

6. Marc teòric  

7. Part pràctica  

8. Interpretació dels resultats  

9. Conclusió  

10. Valoració global  

  

PUNTUACIÓ TREBALL RECERCA ( SUMA / 10)  
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EXPOSICIÓ ORAL (20% de la nota) : 
 
Aquest mateix tribunal farà l’avaluació de l’exposició oral que tindrà una durada d’entre 10 i 15 minuts, 

durant la qual l’alumne/a haurà de defensar els continguts del treball i respondre a les qüestions que li 

pugui plantejar el tribunal (Si el tribunal ho creu pertinent, pot demanar aclariments sobre el conjunt del 

treball o sobre algun punt en concret, sense centrar-se mai en qüestions de tipus memorístic). 

 
Els criteris d’avaluació són: 

 
 La claredat, la rellevància i l’organització del contingut (introducció-exposició-conclusions). 

 La capacitat de síntesi i la valoració crítica. 

 L’ús adequat de la llengua oral. Adequació del llenguatge (registre) i del vocabulari al tema estudiat. 

 La correcció sintàctica de l’expressió oral. 

 L’ús adequat i efectiu de la veu i la gestualitat. 

 L’ús adequat d’altres recursos (visuals, audiovisuals, tecnològics...). 

 L’adequació del temps previst. 

 La capacitat de resposta a les preguntes plantejades pel tribunal. 

- Per tal d’avaluar l’exposició oral dels treballs de recerca, ens fixarem en els següents aspectes: 
 
GRAELLA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL 

 

Alumne: NOTA 

Introducció 
 
Màxim 2 punts 

Presentació seva i del tema   

Hipòtesi inicial  

Objectius i metodologia  

Fonts d’informació utilitzades  

Desenvolupament 
 
Màxim 4 punts 

Idees principals del treball   

Recursos utilitzats  

Ordre del discurs  

Conclusions 
 
Màxim 2 punts 

Resum de les idees principals   

Opinió personal  

Dificultats  

Llenguatge verbal 
Màxim 1 punt 

Llenguatge correcte, barbarismes, 
crosses, …  

 
 

Llenguatge no verbal 
Màxim 1 punt 

Gestos, posició, actitud, … 
 

 

NOTA DE L’EXPOSICIÓ ORAL  
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NOTA GLOBAL :  
 
Cadascuna de les tres fases avaluades del treball de recerca es qualificarà amb una puntuació de 0 a 10 
punts. 
És condició indispensable tenir una qualificació de cada part igual o superior a 5 punts per poder optar a la 
qualificació global. 
La qualificació global del Treball serà la mitjana de les 3 fases  ponderada segons els percentatges següents: 
 

- Seguiment tutorial – 40% 

- Contingut del treball – 40% 

- Exposició oral – 20% 

 
El tribunal  suspendrà el treball d’un/a alumne/a (qualificació inferior a 5 en l’apartat del contingut del 
treball) si  no compleix adequadament les condicions formals requerides com la presentació escrita de la 
memòria, l’organització dels apartats o l’expressió ortogràfica i gramatical. 
 
Els/les alumnes que no hagin aprovat el treball de recerca tindran, a principis de gener, una avaluació 
extraordinària de suficiència. En aquest cas  la qualificació global del treball no podrà superar el 5. 
 
En cas que un alumne, havent presentat el Treball de Recerca no l’hagi superat, podrà presentar-lo altre 
cop en el període d’avaluació extraordinària. El tribunal serà únic i format pel tutor i dos membres de 
l’Equip Directiu. 
 
RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS 
 
Les reclamacions respecte a la qualificació obtinguda es presentaran al/a la tutor/a del treball de recerca, 
de manera justificada i per escrit, en el termini d’una setmana a partir de la data de la publicació de les 
qualificacions. El tutor convocarà la resta de membres del tribunal corresponent per tal d’atendre la 
reclamació. 
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7.  MODEL DE PRESENTACIÓ 

 
 
7.1. Portada 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA PREMSA D’INFORMACIÓ GENERAL AVUI 
S’imposa el model de diari popular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                      Marta Soler i Torrent 

                                                                                       2n.A Batxillerat 
 

                                                                                    Tutor:  Joan Ripoll i Pla 
                                                                                            INS Pla de l’Estany 

 
                                                           Banyoles, 13 d´octubre de 2014   
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7.2. Índex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. Bibliografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDEX GENERAL 
 
INTRODUCCIÓ 

 
1. DOS MODELS DE DIARI 
 

1.1. El diari informatiu 
1.1.1. Format 
1.1.2. Disseny i compaginació 
1.1.3. Estil de redacció 
1.1.4. Distinció entre informació i opinió 

 
1.2. El diari sensacionalista 

1.2.1. Format 
1.2.2. Disseny i compaginació 
1.2.3. Estil de redacció 
1.2.4. Distinció entre compaginació i opinió 

 
2. PREDOMINI ACTUAL D’UN MODEL MIXT 
 

2.1.1. Combinació dels dos models en la creació del diari popular 
2.1.2. Reculada en els models informatiu i sensacionalista 
2.1.3. Influència dels mitjans audiovisuals 
 

3. CONCLUSIONS 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ANNEX 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
Així es fa un diari [videocasset VHS]. Diari Segre, Lleida 1992. 15 min. 
 
ALBERT, Pierre. La presse. Presses Universitaires de France, París 1995. 
 
EL-MIR, Amado José i altres. Diseño, color y tecnología en prensa. Prensa Ibérica, Barcelona 1995. 
 
GIFREU, Josep. “La difusió de premsa diària i setmanal a Catalunya”, dins Anàlisi. Quaderns de 
Comunicació i Cultura, núm 1, 1980, p.23-61. 
 
University of New Mexico. Printing Terms Dictionary [en línia]. http://uniprint.com/terms/a.htm  
[consulta: 17.2.2010] 
 

http://uniprint.com/terms/a.htm
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8.  PROPOSTES DE TREBALLS DE RECERCA 

 

EXPERIMENTALS 

- Satèl·lits artificials 

- Els superconductors 

- El sincrotró Alba 

- Reactor de fusió i el projecte  ITER 

- Meteorits 

- El làser 

- La MAT 

- El sistema GPS 

- Científics catalans 

- Banyoles i l’aigua 

- Projecte Estany. (Seguiment del projecte per eliminar peixos exòtics de l’Estany de Banyoles. Passat, 

present i futur) 

- Projecte orenetes 

- Com es poden estudiar bacteris sense microscopi electrònic? 

- Desenvolupament embrionari de les aus 

- Descobriment i aplicacions d’un element de la taula periòdica 

- Determinació de la concentració d’un àcid en diferents productes 

- Extracció de pigments vegetals 

- Fabricació de pasta de paper 

- Síntesi de perfums 

 

 

LLENGÜES ESTRANGERES 

-   La Publicitat. 

-   L'anglès en el món quotidià i als mitjans de comunicació. 

-   La literatura anglo-americana al cinema. 

-   Anglicismes i/o gal·licismes. 

-   La influència de la música en l'anglès. 

-   Estudi dels textos de les cançons de cantants/grups anglosaxons/francòfons 

-   Shakespeare  al cinema i al teatre. Estudi de l’adaptació a aquests mitjans d’alguna de les seves obres. 

-   Adaptació d’obres literàries en anglès/francès al cinema. 

-   Seguiment, en el cinema, d’un personatge literari o llegendari anglosaxó (King Artur, Robin Hood,....) 

 

 

 



El treball de recerca al batxillerat                                                                          INS Pla de l´Estany - Curs 2014/15 
  

22 

 

MATEMÀTIQUES 

- Resolució d’equacions. 

- Dinàmica de poblacions. 

- Quan canvien la veu els nens? 

- Diferències entre les veus dels nois i de les noies. 

- És Catalunya viable energèticament, i en cas de ser-ho, ho fa de forma ecològica? 

 

CULTURA I LLENGÜES CLÀSSIQUES 

I. MITOLOGIA CLÀSSICA 

I.I. Robert Graves i el món clàssic. A partir de la lectura del Velló d’Or  o La fila d’Homer es pot fer un 

estudi de com R. Graves utilitza les fonts clàssiques.  

I.II. La mitologia clàssica en les arts plàstiques. S’ha de seleccionar un artista (p.ex. Rubens o Velázquez) o 

un tema mític (p.ex. la guerra de Troia) i comentar-ne les obres mitològiques. 

I.III. Pervivència del mite. Després d’escollir un heroi (p.ex. Orfeu o Jàson) o una heroïna (p.ex. Antígona o 

Fedra), es buscaran i comentaran els textos literaris grecollatins que en parlin i se seguirà la seva influència 

en la literatura, l’art, la música i el cinema.  

I.IV. Els animals fantàstics de la mitologia clàssica i la seva pervivència en la literatura i arts posteriors. A 

partir dels textos literaris s’han d’extreure referències a les sirenes, grius, etc. i resseguir-ne la seva 

pervivència.  

I.V. Mitologia i lèxic. S’ha de fer una recerca i un estudi de mots i expressions de la nostra llengua que 

tinguin un origen mitològic: p.ex. ‘medusa’ o ‘viure de quimeres’.  

I.VI. Estudis mitològics. Fer una recerca sobre els mites relacionats amb el nom de les constel·lacions, 

l’origen de les plantes, d’alguns animals o sobre càstigs infernals, entre altres temes mitològics. Les 

Metamorfosis d’Ovidi o La mitologia del cel d’Eratòstenes poden ser un bon punt de partida.  

I.VII. Mitologia i publicitat. S’han de buscar productes, campanyes publicitàries o establiments comercials 

que tinguin un nom mitològic i explicar-ne la relació.  

II. CULTURA I CIVILITZACIÓ GRECOROMANA  

II.I. El món clàssic és present a Internet? Tot viatjant per la xarxa s’han de buscar les pàgines que tractin 

algun aspecte de la cultura i civilització clàssica i se n’ha de fer una petita recensió .  

II.II Cinema de romans. Els romans vistos pel cinema: el context històric i els espectacles d’amfiteatre a la 

pel·lícula Gladiator ; l’exèrcit romà al film La legión del águila; etc.  

II.III. Els jaciments romans a prop de casa. Fer un estudi sobre els jaciments romans de Vilauba, Armadàs, 

Vilademuls... Com s’han descobert, intervencions arqueològiques, futur de les restes, etc.  
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III. LITERATURA CLÀSSICA I CINEMA 

III.I. Furia de Titanes (la de 1981 o la de 2010) o totes dues alhora confrontades amb les fonts literàries 

sobre l’heroi Perseu d’Apol·lodor, Ovidi, Hesíode, etc.  

III.II. La guerra de Troia en versions cinematogràfiques i La Ilíada d’Homer.  

III.III. L’Odissea d’Homer i la pel·lícula Ulisses de Mario Camerini. Després de la lectura amb traducció de 

l’Odissea d’Homer s’ha de valorar si la pel·lícula Ulisses de Mario Camerini n’és una adaptació fidel.  

III.IV. Homer i la pel·lícula L’Odissea d’Andrei Konchalovsky. Després de visionar la pel·lícula L’Odissea 

produïda per F.F. Coppola s’ha de valorar en quins aspectes segueix l’obra d’Homer i si n’és fidel.  

IV. LITERATURA CLÀSSICA 

IV.I. El viatge al món dels morts. Tot partint de la baixada d’Ulisses al món dels morts en el cant XI de 

L’Odissea d’Homer s’ha d’estudiar la seva possible influència en altres viatgers al món dels morts en autors 

posteriors com  Virgili, Ovidi, Dant o Bernat Metge.  

IV.II. Medea. S’ha de comparar la Medea de Christa Wolf amb la Medea d’Eurípides. Per què encara té 

vigència? 

IV.III. La comèdia grega. El paper de les dones en l’antiguitat clàssica. Lisístrata, paròdia o realitat? 

IV.IV. Psique i Cupido d’Apuleu. És l’origen de molts contes? 

IV.V. La comèdia de Plaute. Situacions de la comèdia llatina a partir de la pel·lícula Golfus de Roma de R. 

Lester.  

V. LÈXIC 

V.I. Els antropònims grecollatins dels banyolins o dels porquerencs. Fer una recerca dels noms de persona 

d’origen grec i llatí en el cens municipal de Banyoles o Porqueres.  

V.II. Els antropònims grecollatins a l’INS Pla de l’Estany. Quin pes tenen en relació als antropònims 

judeocristians? Ha anat variant la proporció amb el pas dels cursos? Està canviant l’antroponímia 

tradicional?  

 

MÚSICA 

- Des del CD  a les noves tecnologies. L'experiència professional d'un grup musical en concret. 

- Pla de màrqueting per a l'organització d'un festival de música a la ciutat de Banyoles. 

-    Panorama actual de la música tradicional. 
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LLENGUA CATALANA 

 

- Cinema i literatura / literatura i música... Triar una obra cinematogràfica i/o musical relacionada amb la 

literatura catalana i fer-ne un estudi comparatiu. 

- Estudis de toponímia (especialment local) Elaborar un recull de noms de lloc de la comarca i fer-ne un 

estudi. 

- Estudis d’Antroponímia - Estudiar el noms de les persones, la seva evolució, les tendències, l’origen del 

cognoms.  

- Aspectes de dialectologia - Especialment, provar de determinar les particularitats de la llengua del 

territori més proper. 

- Noves textualitats (SMS, xats, e-correus...) Com les noves tecnologies han creat noves modalitats de 

llenguatges, nous símbols 

- Similituds temàtiques en obres literàries. Prendre un tema (l’amor, l’odi, la gelosia...) i provar de veure 

com diferents autors el tracten. 

- Simbologies. Estudis de semiòtica. Les simbologies que trobem al nostre món. Ogien, significat... 

- Treballs de lèxic: reculls de mots d’un camp concret (un ofici, un grup social...) 

- Creació literària: escriure un conte, una novel·la... 

- Treball de traducció. Especialment adreçat a alumnes amb llengua materna diferent del català. Traduir 

una obra o fragment de la seva literatura a la nostra llengua. Aprendre en què consisteix la feina de 

traductor... 

- Estudi sobre la comunitat xinesa ( o sarahule, o àrab o romanesa o ... ) que viu a Banyoles ( o al Pla de 

l'Estany) 

- Creació d'un diccionari bilingüe digital Català - Sarahule o el Català - Romanès 

- Estudi estadístic sobre tots els alumnes de l'institut i la procedència de les seves famílies 

 

ECONOMIA i EMPRESA 

1. Les marques són importants?  Nosaltres no fabriquem per a altres marques. 

Estudiar la força que estan prenent les marques blanques i els canvis estratègics de les marques comercials 

per a combatre-ho. 

Tenen la mateixa qualitat els productes de marca blanca? 

Com es negocia la seva fabricació? 

 

2. Internet ha revolucionat el sector de la distribució. 

Analitzar el present i el futur de la venda on line. Estratègies i aliances per a afavorir l‘e-comerç. 

 

3. Ryanair ha dinamitzat el sector turístic de les comarques gironines?  

Analitzar l’impacte econòmic que va suposar l’acord entre l’aeroport de Girona i la companyia de low cost 

Ryanair. Punts a favor i en contra d’aquesta actuació. 
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4. Canvis en la societat rural. 

Propostes del sector agrícola i ramader per a poder subsistir:  turisme rural, vies verdes, economia 

ecològica, … Anàlisi de la seva viabilitat econòmica. 

5. Anàlisi sectorial de l’economia catalana. 

Estudiar l’evolució de l’economia catalana: tipus d’empreses, sectors productius, dependència del mercat 

intern o extern, repercussions de la crisi econòmica actual, ... 

 

6. Anàlisi de l’evolució d’una empresa de Banyoles o comarca. 

Estudi del naixement, desenvolupament i situació actual d'alguna empresa de l’entorn. 

 

DIBUIX 

 

- Disseny i elaboració d’un mosaic a partir de tessel·les a imitació de les tècniques  grecoromanes. 

- Estudi i aplicació de les tècniques del Pop Art. 

- Estudis de diferents períodes de la Història de l’Art. Per exemple: “De l’Impressionisme a les 

Avantguardes”; “Existeix el gòtic italià?”, “Expressionisme, pintura i cinema”, ... 

- Moviments artístics de la Banyoles dels anys ’70: “El Tint” 

- L’Estany: fotografia i pintura. 

- Estudi de l’obra plàstica d’un artista relacionat amb la comarca. Per exemple: Pigem, de Palau, Vilà, 

Villarrubias, Mateu, Soriano, ... 

- Modificacions arquitectòniques d’edificis tradicionals banyolins: La Pia Almoina, La Llotja del Tint, Cal 

Moliner, La pesquera d’en Leru , ... 

- Disseny i projecte arquitectònic (Edificis, rotondes, monuments, pares, places, avingudes...). 

- Disseny i projecte industrial, (peces industrials, mecanismes...). 

- Maquetisme arquitectònic. (Fusta, suro, escaiola, metacrilat, cartró...). 

- Disseny en 3D amb Sketchup. 

- El projecte fotogràfic. 

- Estudi i presentació d'un producte. 

- Fotografia d'estudi. Fotografia personal. Fotografia de producte. 

- El projecte vídeo gràfic. Guió vídeo gràfic. Enregistrament. Postproducció. Presentació. 

- El mural ceràmic. Técnica de l'esgrafiat. Disseny. Elaboració. Presentació 
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SOCIALS 

 

Hem procurat seleccionar uns temes dels quals és possible obtenir-ne informació que permeti un mínim de 

recerca. Aquesta documentació queda recollida, bàsicament, a l’arxiu comarcal del Pla de l’Estany 

1. Els nous partits polítics i les seves relacions socials i culturals a Banyoles durant la II República (1931-

1936).  

La constitució de nous partits i les seves bases ideològiques. Els cercles d’influència social, cultural i política 

en què es movien; la incidència electoral i social, els seus enfrontaments polítics i ideològics a Banyoles. 

2. La societat banyolina durant el primer franquisme (1939-1959)   

Consisteix en indagar com eren en aquella època l’ajuntament i el seu personal polític. El paper dominant 

del partit únic i el sindicat vertical. Com era el món cultural i la societat banyolina; el paper de  les entitats 

en la vida ciutadana; com es posava de manifest la repressió, la censura; com actuava el clergat i com era 

vista la religió a Banyoles, ... 

3. El franquisme als anys seixanta: l’intent d’implantació d’un nou projecte de regadiu a Banyoles, amb la 

canalització de la Riera de Guèmol. 

Es tractaria d’una recerca inèdita a partir d’una documentació d’arxiu; el Projecte de Regadius de 1963. Es 

tractaria de veure quines eren les seves intencions, possibilitats, implicacions, dissidències i el per què del 

seu fracàs Com és obvi, caldria considerar el marc geogràfic i la tradició del regadiu de la zona de Banyoles. 

4. Els anuncis publicitaris a les publicacions locals banyolines a través del temps 

Revisió de la situació publicitària des de començaments del segle XX, fent una ullada a la premsa local 

digitalitzada. Veure el canvi social a través dels anuncis, l’esclat del consumisme i de les necessitats socials i 

culturals de cada moment històric. 

Es poden estudiar els canvis de llenguatge, d’estratègia i d’organització dels mitjans informatius, així com 

els redactats utilitzats, la incorporació dels dibuixos i imatges, els canvis de presentació dels anuncis, els 

anunciants, ...  

5. L’aparició recent d’una consciència per a  la protecció del medi ambient en el paisatge de la nostra 

comarca 

L’evolució de la consciència mediambiental durant els últims 30-40 anys i la seva valoració social. Com s’ha 

passat d’una manera de veure el paisatge de l’Estany i dels indrets rurals de Banyoles i  comarca a una altra 

visió cada vegada més diferent i ecològicament una mica més conscienciada, Explicar-ne el per què.  

6. La Transició Democràtica a Banyoles i comarca (1975-1979): vivències i percepcions 

Vivències i percepcions del canvi democràtic, des de l’inici de la Transició Democràtica fins a les primeres 

eleccions municipals.  
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Es tracta de polsar com van percebre el canvi polític i social de la transició les persones i les diferents 

institucions banyolines i/o de la comarca que ho van viure. Comprovar si es van satisfer o no les 

expectatives polítiques i de canvi social i econòmic que s’havien obert.  

7. Les lleves de Banyoles des de l’any 1831. El problema de les quintes: servei militar dels pobres 

Abans, tots els nois, a partir d’una certa edat, eren obligats, per llei, a fer  el servei militar. La durada del 

servei militar va anar canviant durant el temps, però solia ser de dos o tres anys,  

El reclutament dels “quintos” es feia en el mateix municipi i per això en els registres municipals consten les 

llistes dels joves reclutats  cada any, ... i la seva condició social. Es tracta d’analitzar una mica com va afectar 

el sistema de quintes als  joves de Banyoles i comarca. I veure qui el podia evadir. 

 

LLENGUA CASTELLANA 

- L'evolució de la dona reflectida al cinema. 

- El paper vicari de la dona al cinema (temps que ocupen a pantalla, oficis que desenvolupen, actituds 
que prenen...). 

- Les emocions als anuncis de la televisió. 

- L'arquetip de la ventafocs al cinema. 

- El personatge femení de  Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta i Pilar Prim. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

- L’entrenament de la condició física en un esport concret: observació i disseny i pràctica. 

- Les activitats a la natura, a la comarca del Pla de l’Estany: evolució, oferta i turisme 

- Dona i esport: aparició i tractament de la dona esportista en els mitjans de comunicació 

- Els valors en l’esport: l’actitud de pares i mares en els camps d’esport 

- El fenomen dels Hooligans en el futbol: esport, violència i racisme. 

- El perfil dels esportistes: estudi comparatiu entre practicants de diferents esports 

- Activitat física i tercera edat: motivacions, tipus de pràctiques i disseny d’una planificació d’aplicació 

pràctica 

- Hàbits de pràctica esportiva dels joves al Pla de l’Estany. 

- Esport recreatiu i temps de lleure. 

- El rendiment esportiu i la dieta. 

- Els sistemes de joc en un esport: Anàlisi comparativa de dos equips utilitzant el vídeo. 

- L’abandonament esportiu entre els joves en el Pla de l’Estany: causes i conseqüències. 

 



El treball de recerca al batxillerat                                                                          INS Pla de l´Estany - Curs 2014/15 
  

28 

 

TECNOLOGIA 

1. Projecte tecnològic 

• Realitzar el projecte tecnològic de millora d'un objecte d'ús quotidià. Pot incloure la realització d'un 
prototipus. Mobiliari domèstic o urbà, estris de cuina, estris d’escriptori, electrodomèstics, electrònica de 
consum, ... 

2. Procés industrial 

• Estudi d’una industria propera: Impremta,  empresa  alimentària,  de  perfumeria,  indústria  
farmacèutica, magatzems de distribució, ... 

3. Arqueologia i tecnologia 

• Estudi  del  passat  industrial  d'un  barri  o  d'una  població  a  partir  de   les  restes arquitectòniques que 
s’hi observin.  

• Estudi de les eines i les tècniques d'un ofici artesà. Pelleters, vidriers, ebenistes, restauradors, ferrers, 
paperers, cistellers, torners... 

4. Energies 

• Inclou la recerca d’energies renovables i noves fonts d’energia. Solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, 
geotèrmica, mareomotriu...   

• Edificacions bioclimàtiques. Estudi d’un edifici actual dissenyat amb criteris bioclimàtics o proposta d’un 
nou habitatge  

5. Robòtica i domòtica 

• Realització i programació d’un robot que realitzi unes tasques concretes. 

• Ciutats  intel·ligents. Com la tecnologia  ben aplicada  proporciona  una millora  de les ciutats i un estalvi 
de recursos. 

• Gestió de l’aigua de reg, de l’enllumenat públic, aparcaments, recollida de residus sòlids urbans, 
seguretat, ... 

• Domòtica en l’àmbit domèstic o llocs de pública concurrència. Programació PLC, domòtica d’ hotels, 
poliesportius, centres educatius, ... 

• Els torns de control numèric. Funcionament i programació bàsica de màquines de CN 

6. Vehicles i transports 

• Nous vehicles. Híbrids, elèctrics, piles de combustible, aire comprimit, ... 

• Sistemes ferroviaris actuals i futurs. Trens cremallera, telefèrics, funiculars, trens de via estreta, història 
del metro de Barcelona, el ferrocarril a Catalunya, trens d’alta velocitat, ... 

7. Materials i estructures 

• Estudi de nous materials i les seves aplicacions en el camp tècnic. Materials intel·ligents, amb memòria, 
aliatges lleugers, plàstics... 

• Anàlisi i disseny d’estructures grans o petites. Ponts, torres, taules i cadires, ... 
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8. Màquines i mecanismes 

• Estudi i/o  millora de màquines elèctriques, pneumàtiques o simples. Màquines  agrícoles,  de  recollida  
d’escombraries,  domèstiques,  de  petites indústries, màquines expenedores, mecanismes de portes i 
finestres, persianes, ... 

9. Informàtica i telecomunicacions 

• Recerca de noves aplicacions informàtiques 

• Història i futur de les telecomunicacions 

• Disseny de pàgines web 

• Disseny de la imatge corporativa d’una empresa o centre educatiu 

 Programació de jocs multiplataforma. 

DIVERSITAT 

 

- Les noies esportistes d'elit al pla de l'estany 

- Estudiants banyolins a l'estranger 

- Proliferació dels comerços xinesos a Banyoles. Les intel·ligències múltiples. concepte i aplicacions a 

l’aula. 

- La neurodiversitat . Concepte i aplicacions en l’educació. 

- La creativitat, font de futur de l’educació. 

- Els nous models d’escoles: 

- explicació d’un model escola d’altres països. o models del nostres país. 

- comparació entre dues escoles del país. 

- Estudi històric dels moviments pedagògics, que hi ha de nou i que és encara vigent. 

- La inclusió educativa, concepte, normativa  i models d’aplicació. 

- Altes capacitats i talentosos, ara i  el passat. 

- Les noves tecnologies com les estant aplicant centre innovadors. 

- Aprenentatge servei, concepte i centre on s’aplica. 

- Eines tecnològiques aplicades a l’educació: programes de mapes mentals, de dibuix, de pòsters, xarxes 

tancades, programari de creació de material on-line, etc. 

- I desprès de l’institut que puc fer. Elaboració d’una guia de recursos formatius de la comarca per 

desprès dels estudis (formació laboral i millora de coneixements) 

- La mediació a l’institut, els alumnes com a mediadors de conflictes entre iguals.  

 

 

 


