
EL TREBALL DE RECERCA    

Una de les característiques del Batxillerat és la realització d’un TREBALL DE RECERCA. Aquest treball 

pretén  que  relacionis  i  posis  en  pràctica  les  coses  que  has  anat  aprenent  al  llarg  de  la  teva  

vida acadèmica, especialment durant el Batxillerat.   

S’hi ha de dur a terme una recerca que vol dir fer servir els teus coneixements i les teves habilitats  

per comprovar una hipòtesi, per investigar un determinat fet o, fins i tot, explicar el procés de 

construcció d’un aparell. No vol dir  en  cap  cas  que  et  limitis  a  aplegar  tot  d’informació  sobre  

un  tema  i  en  facis  un  comentari  més  o menys encertat i prou. També es poden fer treballs 

d’altres tipus com podràs veure a l’apartat tipologia de recerca.  

Per  dur  a  terme  aquest  treball  t’ajudarà  un  membre  del  professorat:  el  TUTOR  O  TUTORA  

DE RECERCA. Serà la persona que et donarà detalls de com tractar la informació de què disposes, 

com has d’elaborar el treball des del punt de vista formal, com l’hauràs d’exposar,...  Hauràs de 

posar-te en contacte amb ell/-a per anar-li mostrant el progrés del teu treball. Ho pots fer 

presencialment o per correu electrònic. 

HAS DE SABER : 

▪ Que el treball de recerca compta el 10% de la nota final de tot el cicle de batxillerat.   

 

▪ Que el treball de recerca ha d’estar fet i exposat en català. Es tindran en consideració casos 

específics que sol·licitin fer-ho en altres llengües. En queden exclosos els alumnes exempts 

de llengua catalana i els que han fet el treball amb departaments d’altres llengües.(castellà, 

anglès, francès i alemany).  

 

▪ D’aquest treball s’avaluaran tres aspectes:  

1. SEGUIMENT:  

Es té en compte l’esforç i responsabilitat; regularitat en les tasques; autonomia i capacitat 

d’autoorganització; creativitat i originalitat; iniciativa en la recerca de material i en el 

procés d’elaboració;  puntualitat  i assistència a les trobades amb el tutor... 

2. TREBALL ESCRIT:  

Aquest aspecte el valora el tutor/-a i també el tribunal. Es fixaran en el contingut  

(Introducció, cos i conclusió) i la forma (aspectes formals i aspectes lingüístics). 

3. EXPOSICIÓ ORAL: 

En aquest apartat es valora la capacitat comunicativa; la capacitat de sintetitzar la 

informació que hi ha al treball; saber comunicar el que s’ha après i com s’ha après; saber 

resoldre la hipòtesi o objectius plantejats a través d’una/unes conclusions personals... 

 

▪ El repartiment de la nota és el següent:   

 

VALORACIÓ DEL TUTOR VALORACIÓ DEL TRIBUNAL 

30% SEGUIMENT 20% TREBALL ESCRIT 30% TREBALL ESCRIT 20% EXPOSICIÓ 

 

▪   La  manca  de  qualificació, és a dir, un zero,  en  qualsevol de les dues valoracions  implica  

la  desqualificació  global  del Treball de Recerca. 



TIPOLOGIA DE RECERCA: 

TIPUS DE TREBALL 

DE RECERCA 
ESTRATÈGIA METODOLÒGICA 

 

EXEMPLES 

Descriptiu i de 

catalogació 

 

Recollida, anàlisi i classificació o 

ordenació d’una quantitat important 

i significativa de dades o informació. 

• Herbari d’un territori-estudi i catalogació 
• Estudi i catalogació d’un fons o 

col·lecció 
• Estudi i catalogació del fons fotogràfic 

del centre 
Explicatiu i d’anàlisi Plantejament o consideració 

d’hipòtesis o preguntes ( 

explicatives o interpretatives), 

contrastació i validació a partir de 

les dades obtingudes. 

• Donar resposta a preguntes com quina 
és la proporció adequada dels 
ingredient per fer pa? 

• Verificar de forma experimental 
hipòtesis. 

• Explicar fenòmens com la formació dels 
núvols 

Comparatiu 

 

Elaboració i aplicació de criteris de 

comparació entre dos o més 

elements. 

• Comparar la funció bactericida de gels 
de banys 

• Comparar les diferents tribus urbanes 
de l’institut. 

Estudi de cas 

 

 

Descobriment i comprensió de 

particularitats significatives de 

casos particulars o acotats, que 

contribueixin a interpretar una 

realitat més complexa. 

• Estudi biogràfic d’un avi interessant del 
barri 

• Estudi de la història del centre 
• Estudi de l’edifici (l’escola) 
• Estudi de la genealogia i memòria 

familiar 
Disseny i producció 

 

 

Treballs encaminats a resoldre 

problemes acotats en situacions 

concretes o dissenyar solucions 

tecnològiques. 

• Disseny i construcció d’un sistema de 
comunicació pel centre, una estació 
meteorològica automàtica o alguna 
altra necessitat detectada. 

• Disseny d’una empresa per 
comercialitzar un producte o una nova 
forma de comercialitzar-ho. 

• Disseny d’un projecte de cooperació 
per construir un pou en un poblat on 
falti aigua. 

Creació artística Que reflexiona i documenta el propi 

procés creatiu i la pròpia 

metodologia i conclou amb alguna 

concreció en format artístic i 

conclusions sobre el propi procés.  

• Crear una novel·la a partir de les 
reflexions al voltant d’un tema 

• Dissenyar una peça de roba partir de 
les tendències que s’han identificat. 

• Dissenyar un espai de pati en un 
procés de creació compartida. 

Recerca-acció La metodologia de la investigació-

acció participativa combina dos 

processos: conèixer i actuar, 

implicant en tots dos la població la 

realitat de la qual s’aborda des de la 

recerca. 

• Aplicar canvis organitzatius o 
metodològics en un esplai  i 
documentar  i analitzar la incidència 
d’aquests canvis en el grup. 

• Dissenyar canvis en la perspectiva 
d’aprenentatge i servei en la gestió del 
temps d’esbarjo o la gestió de les 
festes del centre del centre 
documentant i analitzant la seva 
incidència. 

 

 

 



COM ESCOLLIR EL TEMA 

El primer que has de fer és triar el tema del teu treball. Cada departament té una llista de 

suggeriments que es presentaran a la tutoria. Si tens dubtes pots consultar al professorat de l’àmbit 

que més t’interessi perquè t’ajudin a escollir el teu objecte d’estudi .  

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

1. Escull un tema que sigui interessant i proper als teus interessos. 

2. Ha de ser un tema que no sigui massa general (“la música catalana”)ni massa pretensiós 
(“Construcció d’un vehicle que funcioni amb energies renovables i permeti transportar 
persones”) 

3. Tingues en compte la teva capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la 
recerca ha de ser l'adequat. 

4. Procura que hi hagi 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). 

5. El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar.  

6. Pots aprofitar per escollir un tema d’alguns dels àmbits de la teva modalitat de batxillerat i 
aprofundir-hi. 

7. Convé tenir presents les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de 
decidir-te, és convenient que facis una recerca preliminar. 

8. També hauries de tenir en compte 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...). 

Recorda que el treball de recerca es fa de individualment però que en casos especials es pot fer en 

parella (cal consultar els professors implicats i comunicar-ho al coordinador/-a de batxillerat).    En 

aquests casos caldrà que el tutor asseguri que cadascun dels membres del grup assoleix els diversos 

objectius  plantejats,  i  fer  una  avaluació  individual  de  cada  alumne.  La  presentació  final  que  

se’n  faci davant del tribunal ha de ser individual.   

 

OBJECTIUS  

Els objectius del treball són els següents:   

1. Fer servir coneixements i procediments adquirits en les diferents matèries.   

2. Manifestar responsabilitat, esforç i regularitat en la realització de les tasques.   

3. Saber organitzar la pròpia feina i tenir iniciativa per resoldre els problemes que es puguin 

plantejar.   

4. Saber recórrer a les fonts d’informació adients i fer-ne un ús adequat.  Citar-les amb correcció. 



5. Realitzar un treball escrit seguint una pauta prèvia i ser capaços de fer arribar la pròpia veu i 

opinió (evitant copiar totalment o parcialment de qualsevol font sense la citació pertinent). 

6. Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria i estructurar de forma lògica el seu 

contingut.   

7. Expressar-te per escrit de forma correcta, clara i amb un vocabulari i registre adequats.  

8.  Evitar les errades ortogràfiques i gramaticals 

9. Elaborar les conclusions de forma sintètica i amb sentit crític.   

10. Presentar oralment el treball de forma sintètica, amb claredat i amb un vocabulari i registre 

adequats.   

 

EL TREBALL ESCRIT: 

I. Caldrà elaborar un dossier escrit del treball realitzat que constarà de: 

INICI 
1. Portada: 

Hi ha d’haver el títol, el teu nom, el nom del tutor , el nom del centre amb la indicació del 

grup classe i la data. 

2. Índex: (també pot ser al final del treball). 

 Cal enumerar-hi els títols i subtítols de les diferents parts i subparts del treball amb el 

número de pàgina d’inici corresponent. Sol incloure l’índex de taules o quadres, numerats. 

COS 
3. Introducció i objectius:   

S’hi explica què et va motivar a triar aquest tema, quin era l’estat de la qüestió en iniciar-lo, 

quin n’és l’objectiu (és a dir, la pregunta de recerca a què respons) i quina la hipòtesi (és a 

dir, la idea que havies intuït que podia respondre la pregunta de recerca). Pots justificar-hi 

també el títol. 

4. Metodologia:  

Explica quina ha estat la metodologia utilitzada per a comprovar la hipòtesi. Explica el 

procediment concret que has seguit per respondre la pregunta de recerca (ja sigui a través 

de l’anàlisi de fonts documentals, d’entrevistes, d’experiments, d’enquestes...). 

5. Desenvolupament:  

- És el nucli del treball i conté les dades seleccionades, analitzades i interpretades. 

- S’estructura en capítols, apartats i subapartats, cadascun amb el seu títol. 

- Cal distingir entre els apartats teòrics i els pràctics.  

- Inclou-hi citacions i notes per fonamentar el teu treball. 

- Empra gràfics, taules, il·lustracions o fotografies. Justifica’ls. Acompanya’ls d’un peu 

explicatiu i esmenta’ls al cos del treball. 

6. Conclusions: 



- Destaca-hi els resultats obtinguts, relacionant-los amb la idea o hipòtesi inicial. Esmenta-

hi aspectes que refermen o contradiuen els problemes plantejats i les solucions obtingudes 

(o què es podria fer per obtenir-ne).  

- Digues si has aconseguit l’objectiu que et proposaves i per on caldria continuar 

investigant (si s’escau). 

- Esmenta l’interès personal que t’ha suscitat el tema o quin fruit n’has tret. 

FINAL 
7. Agraïments: 

Anota-hi el nom dels experts que t’han donat un cop de mà. També altres persones que 

t’han ajudat d’altres maneres. 

8. Fonts d’informació: 

- Cita només obres que hagis consultat (no per farcir) 

- Fes una llista, ordenada alfabèticament, de totes les fonts consultades citades en el 

treball de recerca, classificades per matèries o bé segons el suport: bibliografia, pàgines 

web, pel·lícules... 

- No s’ha d’amagar l’autoria de cap font consultada (fins i tot la de les il·lustracions o fotos). 

9. Annexos: 

- Inclou possibles materials que, per la seva llargària o format, no resulta adient o pràctic 

d’oferir-los en el cos del treball. També hi poden anar materials complementaris no 

essencials. 

- Numera’ls i posa-hi títol (ex. Annex I: Article sobre “La Globalització” publicat a la revista 

“Muy Interesante”) 

 

II. ASPECTES FORMALS DE LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA 

 

▪ Us aconsellem  fer  servir una tipologia de lletra genèrica i clara (arial, calibri, tahoma...) i 

una mida entre 11 i 12.  

▪ Cal incloure un màxim 35 línies per pàgina.   

▪ Cal numerar les pàgines.   

▪ El treball escrit ha de tenir un límit  màxim  de  50  fulls  en  els  quals  s’inclouen,  a  més  

del  cos  principal,  la  introducció  i  les conclusions. 

▪ Cal justificar els paràgrafs.   

▪ Cal respectar els marges i preveure més marge a l’esquerra per si es vol enquadernar el 

treball.   

▪ Cal incloure la numeració de les fotos, gràfiques, dibuixos... i escriure-hi al peu unes 

paraules explicatives.   

 

III. CITACIÓ DE FONTS: 

Hi ha diverses maneres de citar les fonts. Cal mantenir la coherència al llarg de tot el 

treball. Un sistema força habitual és: 

a. Citacions de llibres i estudis: 

PRIMER COGNOM, Nom; PRIMER COGNOM, Nom [;+ altres autors]. Títol de la publicació.  

2a (3a..) edició. Lloc de publicació: Editorial (Col·lecció, número), any d’edició. 

 



EXEMPLE:  MIRALLES, Jordi. Noosfera. Sensibilització medioambiental per a estudiants. 2a ed. Barcelona: 

Editorial Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia (Quaderns d’Educació Popular, 7), 2007. 

 

b. Articles: 

PRIMER COGNOM, Nom; PRIMER COGNOM, Nom [;+ altres autors]. “Títol de l’article”.  

Nom de la Revista (lloc de publicació), núm. (data), pàg. inici – pàg. final. 

 
EXEMPLE:  GENÍS, Daniel. “El somni de la raó provoca monstres o com la ciència i la literatura es donen la mà” 

Mètode (València), núm. 85 (primavera 2015), pàg. 39-44. 

 

c. Pàgines web: 

“Els cotxes elèctrics més prometedors del mercat” 

 http://blog.racc.cat/cotxe/els-cotxes-electrics-mes-prometedors-del-mercat/ [Consulta: 

8/3/2019] 

 

IV. CITES I NOTES A PEU DE PÀGINA   

a. Notes a peu de pàgina:   

Les  notes  a  peu  de  pàgina  són  un  recurs  de  gran  utilitat  en  l’elaboració  d’una  

redacció  de  certa complexitat. Complementen el contingut de la redacció i ofereixen 

referències sempre útils i de vegades imprescindibles.  La seva representació consisteix en 

un petit número volat (1) en el lloc on es vol inserir el missatge i la col·locació del mateix 

número a peu de pàgina.   

b. Cites textuals:   

Per fer una cita textual, tal i com apareix en l’obra consultada, caldrà escriure-la “entre 

cometes” (si no es recull la  frase  sencera l’acabarem en punts  suspensius...), posar el 

número  volat corresponent  (2) i citar a peu de pàgina la referència bibliogràfica.   
 

Exemple: “Es va guanyar el respecte i l’admiració dels més grans del gènere...”2 2 PONS, Pere: “Tete Montoliu: 

el relleu impossible” El Temps núm. 690. 8 setembre, 1997, pàg. 64.   

 

Si el text que citem textualment presenta algun error ortogràfic, sintàctic, barbarisme, ... 

caldrà introduir la partícula (sic) darrere l’expressió incorrecta.   
Exemple:  “Això  no  és  de  veres.  Això  és  el  rodillo  (sic),  això  ho diu  algú  que  menja  en el  pessebre  del 

Barcelona.”3  3REYES, Mario, i SEBASTIÀ, Jordi: “La fugida endavant de Roig”. El Temps. núm. 692. 22 setembre 

1997. pàg. 21    

 

Tot i així, al llarg de la redacció del nostre treball no sempre fem cites textuals. De vegades, 

les cites a peu de pàgina s’utilitzen per complementar, aprofundir, comentar o aportar 

dades marginals al nostre text. Aquests comentaris poden ser propis o d’altres autors.   

Exemple: comentari d’aprofundiment del  mateix  autor del text (per tant sense referència 

bibliogràfica).   

 

 

L’EXPOSICIÓ ORAL: 

 

➢ Cal fer una preparació prèvia de l’exposició oral (es treballarà aquest aspecte àmpliament 

a la tutoria). 

➢ Es té un temps limitat per a la seva exposició de 10’. 



➢ Es poden fer preguntes referides al contingut del treball per part del tribunal. 

➢ El tribunal el componen membres del professorat del centre. 

➢ L’exposició és oberta al públic. 

➢ Per evitar problemes tècnics de darrera hora, cal provar l’exposició amb l’aparell que 

utilitzarem i a l’aula on ens assignin. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ  

 

▪ El treball comença a principis de març amb l’assignació dels tutors i amb la primera trobada 

entre alumnes i tutors. 

 

▪ El  seguiment  entre l’alumne i el tutor/a serà, com a mínim, d’un cop al mes. Hi haurà 

marcats al calendari del clickedu les trobades generals. Cada tutor pot organitzar-se per 

contactar amb l’alumne també per correu electrònic o a hores convingudes amb ell/-a. 

És important que es marquin tasques concretes que l’alumne haurà de portar fetes el dia 

de la següent trobada. Hem d’intentar que no es deixin la feina pel final. 

 

▪ Cada tutor disposarà d’un full per deixar constància de les trobades generals amb l’alumne. 

En aquest mateix full s’hi anotarà seguiment provisional a finals de juny. En cas que el tutor 

deixi el centre al juny, caldrà lliurar el full amb la nota al coordinador/-a de batxillerat . 

 

▪ El treball escrit s’entregarà el darrer divendres d’octubre.  

 

▪ El  lliurament  del  Treball  escrit (cal seguir la pauta que s’ha facilitat anteriorment) s’ha  de  

fer  en  suport  paper  i  també  en  suport  digital.  Caldrà que l’alumne enviï el treball el 

mateix dia que l’ha lliurat en paper a l’adreça : coord.batxillerat@insifanta.cat . Cal fer-ho 

seguint aquest criteri: GRUP- COGNOMS EN MAJÚSCULA (ex. B2K-ROSSELLÓ GRAU) 

 

▪ També  s’ha d’adjuntar al treball la fitxa de recepció amb les dades requerides: dades 

personals, títol del llibre, breu resum del llibre, imatge representativa.... Aquesta fitxa es 

trobarà a la carpeta de TdR del clickedu. 

 

▪ La còpia en paper cal lliurar-la a consergeria on li posaran el segell de recepció i l’hora. 

 

▪ Els treballs lliurats fora de termini (sense causa justificada i comunicada) no seran 

acceptats i caldrà recórrer a la convocatòria extraordinària. 

 

▪ La  presentació  oral serà  davant d’un tribunal i tindrà un temps limitat de 10’.  És  

responsabilitat  dels  ponents  l’adequada  preparació  de  tots  els  materials  necessaris  

per  a  la presentació davant el tribunal.  Abans es treballarà aquest aspecte a les tutories. 

Aquesta presentació es farà la setmana anterior de les vacances d’hivern (mitjans de 

desembre). 
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▪ Els alumnes que s’hagin incorporat d’un altre centre durant el 2n curs de Batxillerat tenen 

un termini més ampli de lliurament del treball. Caldrà consultar les dates al tauler del 4t pis. 

 

▪ Per als treballs suspesos hi haurà una Prova Extraordinària de recuperació al juny. Els 

alumnes suspesos hauran perdut l’oportunitat d’anar a les PAU al juny. Caldrà que 

continuïn amb el mateix treball i el mateix tutor/a.  

 

 

 

Enllaços interessants : 

http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/comfer/index.htm 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114030/6/Guia%20practica%20per%20fer%20un%2

0bon%20TR%20BTX%2020%20consells.pdf 

Vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=G_PqQCYicU4 

Exposició oral: https://www.youtube.com/watch?v=u9wSAqBlct0 

Per fer citacions: http://www.crue.org/tutorial_referencias_cat/  
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