
NORMA: 4.12 
TÍTOL DE LA NORMA Treball de recerca 

 

 

Aprovat en claustre el dia 5-09-16 . Esmena punt c) aprovada en claustre dia 23-01-17 
Aprovat en CE el dia 20-09-16, esmena punt c) 24-01-17 
 
 

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

a) En l'articulat:  

 

-Article 12 Treball de recerca Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir 

decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de segon curs.  

 

-Article 21 Permanència d’un any més en el mateix curs (…) 4. Els alumnes i les alumnes que hagin de repetir curs i 

tinguin superat el treball de recerca o que tinguin superada l’estada a l’empresa o n’hagin obtingut l’exempció, no els 

han de repetir. 

 

b) En l'annex 2: 

En el batxillerat, l'alumnat ha de consolidar la competència en recerca i saber-la aplicar en les diferents matèries del 

currículum. (…) 

L'objectiu del treball és que l'alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en àmbits de recerca que 

poden ser diferents d'aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema d'interès que estigui al seu abast. 

D'aquesta manera, l'alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional 

posterior, en les quals hagi d'aplicar diferents procediments, fer transferència de coneixements d'un camp a un altre i 

mostrar capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. (…) 

Durant la realització del treball de recerca, l'alumnat rebrà orientació sobre les tècniques habituals emprades en 

qualsevol recerca. (…) 

L'alumnat ha d'elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que constarà d'una introducció, en la qual 

s'explicitaran la justificació i el procés de gestació del tema escollit; el desenvolupament de la recerca, amb l'explicitació 

de la metodologia emprada i els resultats obtinguts; elaboració de conclusions i referència de les fonts d'informació 

(bibliografia, centres de documentació, etc.). L'exposició oral en públic que ha de fer l'alumnat ha de consistir en una 

presentació concisa, clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet. L'alumnat ha d'utilitzar les eines i recursos propis 

d'aquest tipus de presentacions. És en si mateixa una part important del treball i no pot reduir-se a una simple lectura 

de la memòria escrita. (…) 

La realització del treball de recerca comporta una dedicació de l'alumne/a d'una certa entitat, però no una exclusivitat 

que pugui suposar una fractura amb el treball continuat en la resta de matèries. La durada de la recerca hauria d'estar 

entorn de les 70 hores de feina per a l'alumnat. 

 

 ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i 
requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva 
adaptació a les particularitats del  
batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 
 
- En l'articulat i annexos: 

 
-Article 6 Matèries optatives (…) 6.5 L’alumnat que s’incorpora al batxillerat amb la titulació de tècnic/a o tècnic/a 
superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esport tindrà dret a la convalidació de les 
matèries optatives del batxillerat i del treball de recerca.  
 
-Article 13 Permanència d’un any més en el mateix curs (…) 13.4 Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar 
les matèries treball de recerca i estada l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/041371bb-6651-4540-b8e3-82bbbc9833a0/Treball_de_recerca_a_articulat_decret.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dc2144da-fbf0-4605-848c-89dcfdb37998/treball_recerca.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/775e9472-8f86-4a9e-86b2-dce4b20e7249/Treball_de_recerca_a_ordre.pdf
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-Article 29 Matèries del batxillerat a distància (…) (el treball de recerca hi és inclòs) Article 35 Matèries del batxillerat 
nocturn (…) (el treball de recerca hi és inclòs)  
 
-ANNEX 2 :Càlcul de la qualificació mitjana de batxillerat 
Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat s’ha de calcular la mitjana aritmètica de les qualificacions de les 
matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca. Si QT és la qualificació del treball de recerca, la qualificació 
mitjana de batxillerat es calcula de la manera següent: Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 · M + 0,1· QT Aquesta 
qualificació s’ha de consignar amb dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes siguin iguals o superiors a 5, cal arrodonir 
per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o inferiors a 4, cal arrodonir per defecte. (...) 
 
  

 En les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres (curs 2012-2013). 
 
 - En el document Currículum al batxillerat  (apartat D) 
  

D. Treball de recerca  
D.1. Característiques generals del treball de recerca  
El treball de recerca té caràcter individual. En els casos en què alguna de les seves parts requereixi, per la pròpia dinàmica 
de la recerca, un treball de grup (p. ex., observació ininterrompuda d’un procés durant llargs períodes de temps, 
observació simultània d’un fenomen des de diferents ubicacions, exploració sistemàtica d’una gran superfície de terreny), 
pot fer-se en grups reduïts, d’entre dos i quatre alumnes. En aquests casos cal que el tutor asseguri, en fer el seguiment 
del treball, que cadascun dels membres del grup assoleix els diversos objectius plantejats, i ha de fer una avaluació 
individual de cada alumne. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci han de ser individuals.  
 
És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents:  

 elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar,  

 plantejament de qüestions relacionades,  

 planificació de la recerca,  

 cerca d’informació,  

 processament de la informació, 

 síntesi de la investigació i explicació dels resultats, 

 revisió de la feina feta,  

 presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.  
 
 
 
Durant les diverses fases de realització del treball de recerca els alumnes han de ser assessorats i supervisats per un 
professor: el tutor del treball de recerca. A més de l’orientació sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol 
recerca, els tutors del treball han de vetllar perquè l’alumne faci les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les 
fonts d’informació, faci una correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la presentació final. A tal fi, s’han 
de realitzar entrevistes periòdiques per fer el seguiment del treball i establir fites per a les pròximes trobades. El tutor del 
treball de recerca ha de ser present en totes les fases abans esmentades.  
 
El caràcter singular de la matèria del treball de recerca permet als centres, en l’exercici de la seva autonomia, disposar de 
models organitzatius diferents segons el disseny curricular establert en el seu projecte educatiu. La direcció del centre ha 
d’assignar la tutoria de cada treball de recerca als professors que consideri més idonis en cada cas i, si escau, una assignació 
horària que anirà a càrrec del total de les hores destinades a impartir el currículum del batxillerat.  
 
El treball de recerca del batxillerat té una assignació curricular de 70 hores per a l’alumne. Atesa aquesta assignació, amb 
caràcter general i a títol orientatiu, a l’hora d’assignar les hores totals de professors per impartir el batxillerat, el treball 
de recerca es considera com una matèria optativa més de dues hores setmanals amb una ràtio de 20 alumnes. En 
conseqüència, el centre pot disposar d’unes 70 hores lectives de Currículum al batxillerat 6/7 Currículum al batxillerat 7/7 
professors per cada 20 alumnes, o fracció de 20, que han de fer el treball de recerca. Cal tenir en compte, de tota manera, 
que es tracta d’una matèria singular, en el sentit que es pot organitzar de maneres diferents. És a dir, es pot organitzar 
com una matèria optativa, amb una ràtio mitjana d’uns 20 alumnes, a la qual els professors dediquen durant dos 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23dac7f7-78bb-4996-bb4a-7a5fcfc2cc38/Curriculum_batxillerat.pdf
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trimestres tres hores lectives setmanals, o bé es poden distribuir els alumnes que fan el treball de recerca entre els 
professors de manera que un professor que tutoritza sis alumnes té una assignació d’una hora lectiva setmanal al llarg de 
dos trimestres, o bé es poden adoptar altres formes organitzatives.  
 
A més d’aquesta assignació d’hores lectives, per a l’atenció adequada als alumnes en el treball de recerca, cal afegir-hi la 
disponibilitat horària general dels professors per a preparació de classes, correcció d’exercicis, etc.(...) 

 

Objectius: 

- Consolidar la competència de recerca a través del treball cooperatiu. 

- Situar l’alumne en una situació d’investigació sobre un tema triat per ell. 

- Aprendre a elaborar una memòria similar a les monografies que probablement haurà de fer en 

etapes educatives posteriors. 

- Millorar la competència comunicativa de l’alumne, tant escrita com oral. 

 

Desenvolupament: 

En el nostre institut, el Treball de recerca es fa entre 1r i 2n curs. A finals del 1r trimestre de 1er de 

Batxillerat es durà a terme la creació dels grups i l’assignació de tutor, amb el qual decidirà 

conjuntament el tema del treball. Durant el 2n trimestre de 1r de batxillerat, s’inicia el seguiment dels 

alumnes. També es donen les indicacions metodològiques fonamentals i s’inicia la cerca de fonts 

d’informació. El tercer trimestre, les vacances d’estiu i el primer trimestre de 2n de Batxillerat són el 

període de desenvolupament i redacció del treball i d’elaboració de la memòria amb les conclusions i la 

presentació. El treball es lliurarà a secretaria en la data que es concreti dins el mes desembre i es 

defensarà davant d’un tribunal al gener. 

 

Avaluació 

La qualificació atorgada al TR suposa el deu per cent de la qualificació final del batxillerat. 

El procés d’avaluació tindrà els següents parts: 

 a) Formació dels tribunals 
Un cop lliurats els treballs a secretaria, es formaran els tribunals que hauran de jutjar la memòria de recerca. 

Aquests tribunals tindran tres membres: el tutor del treball, un professor del mateix seminari o d’una àrea de 

coneixement afí i un professor d’una àrea de coneixement no propera a la del tema del treball. Un d’aquests 

dos últims serà també tutor d’un altre TR i posarà nota de dossier, que farà mitjana amb la del tutor. L’altre 

pot ser qualsevol membre del claustre i només valorarà l’exposició oral. 

 b) Barems de qualificació 

El Treball de recerca es qualificarà en tres apartats: (a) seguiment, (b) dossier i (c) exposició oral. 
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Els professors que intervenen en l’avaluació són el tutor del TR a 1r curs,  el tutor del TR a 2n curs i els dos 

vocals. Qualificaran cada un dels apartats que els corresponguin amb una nota del zero (0) al deu (10), que 

posteriorment es ponderarà d’acord amb el barem següent:  

 Nota 

tutor 1 

(juny) 

Nota 

Tutor 2 

(desembre) 

Nota 

Vocal 1 

Nota 

Vocal 2 
Ponderació 

 

 

Resultats 

Seguiment (1r curs)     (Suma notes/2)* 0,4  

Dossier (2n curs)     (Suma notes/2)* 0,4  

Exposició oral     (Suma notes/3)* 0,2  

   Total 

 

En la valoració del seguiment es tindran en compte aspectes com  la regularitat en l’assistència, l’esforç 

invertit, la capacitat d’organització, la creativitat mostrada, la mostra de resultats periòdica, etc. 

En la valoració del dossier es tindran en compte aspectes com la presentació, la qualitat de la redacció i la 

correcció lingüística, l’estructura del treball, les fonts d'informació utilitzades, el rigor de les conclusions, el 

respecte a les normes formals d’elaboració... 

En la valoració de l’exposició oral es pretén valorar la capacitat d’expressió dels alumnes en aspectes com la 

fluïdesa, l’estructura de l’exposició, la coherència, la capacitat de síntesi, l’autocontrol... 

C ) Lliurament de les notes finals del TRB. 

Les notes es lliuraran en el termini de 5 dies lectius a comptar des del darrer tribunal. Les notes es 

faran públiques en un llistat amb el DNI de cada alumne i la nota corresponent. El llistat es penjarà a 

l’aula. 

 

Si hi ha alguna reclamació, es podrà fer en el  termini de 2 dies lectius a comptar després de la 

publicació de les notes, mitjançant escrit dirigit al Director amb registre d’entrada a secretaria. 

La resposta a la reclamació es farà en el termini de 10 dies lectius, des de la presentació de la 

reclamació. 
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LA INFORMACIÓ MÉS DETALLADA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL TR AL NOSTRE INSTITUT ES TROBA 

EN EL SEGÜENT DOCUMENT, DISPONIBLE AL MOODLE DE PROFESSORS I ALUMNES (SECCIÓ 

BATXILLERAT) : 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIO: propostes de tema dels seminaris
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FULL DE SEGUIMENT COMPARTIT AMB COORDINACIÓ VIA DRIVE: 

 

 

 

 

ACTA PROVISIONAL PER A CADA MEMBRE DEL TRIBUNAL 
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ACTA DEFINITIVA TRIBUNAL GLOBAL 

 

 


