
Informació del treball de recerca (Curs 2021-2022):

• Els tutors de primer de batxillerat recolliran quines són les temàtiques d’interès
dels alumnes. Els Departaments poden proposar temes pels TR.

• El Treball de Recerca haurà de ser un treball per parelles. 
• Els alumnes hauran d’haver triat el tema del seu TR abans de les vacances de

Setmana Santa.
• Tots   els  alumnes  hauran  d’haver  rebut  una  tutoria  del  TR  durant  el  3er

trimestre per  tenir almenys una primera orientació i poder treballar al llarg de
l’estiu.

• Atesa  la  inevitable  mobilitat  de  la  plantilla  del  Centre  no  podrem
garantir que el tutor assignat al juny sigui el mateix pel curs vinent.

• És obligatori l’ús del quadern de seguiment que a més serà d’us individual. El
trobareu a coordinació. Cada trobada entre tutor i alumne s’ha de signar i és el
professor  qui  ha  de  guardar  el  quadern.  També  quedarà  constància  del
seguiment conservant els correus electrònics.

• Es recorda que l’horari de tutoria del TR no podrà coincidir en cap cas amb
l’horari lectiu de l’alumne.

• La llengua escollida per fer el TR, tret que el tema ho justifiqui, haurà
de ser el català. Recordeu-los també que per a poder optar a determinats
premis cal que aquest estigui fet en català.

• Pel  que fa  a  aspectes  formals,  les  faltes  d’ortografia  (del  tipus  que siguin)
descomptaran 0,10 punts per falta. La realització d’un abstract queda a criteri
del departament.

• Caldrà lliurar un exemplar en paper i dos en CD, pen, o qualsevol altre suport.
• Hi ha 3 convocatòries:

◦ ordinària:  gener 2022 (Tribunal una setmana després del lliurament)
◦ de recuperació: febrer 2022
◦ extraordinària: al mes de juny

• Aquells alumnes que no entreguin el treball en la convocatòria ordinària hauran
de presentar-lo quan es faci la recuperació.

• L’exposició del TR tindrà una durada prevista de 20 min. + 10 min. per a que el
tribunal  pugui  deliberar.  Els  membres  del  tribunal  no  podran  interrompre
l’exposició fins que l’alumne no hagi finalitzat.

• Pel  que  fa  a  l’avaluació  del  treball,  es  mantenen  les  ponderacions  (35%
seguiment, 50% treball escrit i 15% exposició)

• El TR és una assignatura més i com a tal a nivell de reclamacions s’actuarà. 
• No hi ha opció a millora de nota.
• En el cas de recuperació o de convocatòria extraordinària, la nota màxima a la

que pot optar l’alumne és de 5.
• En les recuperacions caldrà tornar a constituir el tribunal, però l’alumne només

tornarà a exposar quan el tribunal així ho consideri.
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