
Criteris d’avaluació del treball de recerca 
 
1. Seguiment setembre (5% del total) 

 S’han portat a terme les entrevistes acordades amb el tutor/a abans de setembre. 
 S’ha definit el tema i s’ha elaborat un sumari consensuat. 
 L’alumne/a ha presentat la documentació escrita en la data acordada de setembre. 
 

2. Seguiment desembre (20% del total) 
Àmbit de les fonts d’informació i dels recursos emprats 
 Ha consultat prou diversitat de fonts. 
Àmbit de la iniciativa en la realització del treball 
 L’alumne/a ha mostrat iniciativa en la cerca d’informació i autonomia en la presa de decisions sobre la 

planificació i el desenvolupament del treball. 
 L’alumne ha pres la iniciativa per quedar amb el tutor per parlar del treball de recerca. 
Àmbit de l’esforç i la responsabilitat demostrats per l’alumne 
 Planificació de la feina. Realització de les tasques presentades al tutor dins els terminis fixats. 
 S’esforça i és regular en la realització de les tasques acordades. 
 Seguiment del calendari fixat per l’equip docent de batxillerat. 
 Polidesa en la feina presentada. 

 
3. Memòria (50% del total) 

Àmbit de l’estructura i l’organització del treball escrit 
 La presentació formal (cos de la lletra, marges, notes a peu de pàgina, numeració, justificació paràgrafs...) 

i l’estructura del treball (portada, índex, introducció, cos del treball, conclusions, bibliografia i annexos) 
s’adeqüen als criteris establerts. 

 El treball inclou una recerca bibliogràfica o de camp.  
 La metodologia aplicada és correcta i lògica per aconseguir els objectius i/o per rebatre o confirmar les 

hipòtesis plantejades. 
 El treball aplica el mètode científic. 
 La bibliografia i la webgrafia són completes i són correctament referenciades. 
 El treball presenta ordre, claredat, unitat i coherència. 
Àmbit del contingut del treball 
 El treball és objectiu, seriós i rigorós en la interpretació de les dades i de les informacions obtingudes. 
 La redacció del treball és una aportació personal que recull i relliga la informació extreta de diferents fonts, 

no una còpia sistemàtica de documentació. 
 El  fonament teòric és correcte. 
 Les conclusions mostren un procés de reflexió i fan referència als objectius i/o hipòtesis del treball 

inclosos en la introducció. 
 Bon domini dels recursos gràfics i dibuixos continguts en el treball (fotografies, gràfics, taules, dibuixos, 

etc). 
Àmbit de l’ortografia i de l’expressió escrita 
 El treball presenta una redacció correcta i sense errades ortogràfiques. 
 Absència de reiteracions, d’ambigüitats i d’imprecisions. 
 El treball presenta un vocabulari adequat al tema estudiat. 

 
4. Exposició oral (25% del total) 

Àmbit de l’estructura de l’exposició 
 L’exposició del treball és clara, ordenada, està correctament estructurada i no abusa de la lectura de 

diapositives o papers.  
 Ha desenvolupat les idees principals i les conclusions han estat correctes, coherents i lògiques. 
 L’alumne/a ha estat capaç de sintetitzar el treball, fent especial referència al procés de recerca i als 

resultats obtinguts. 
 Les eines de suport utilitzades (presentació digital, maquetes...) són correctes. 
Àmbit de l’expressió oral en públic 
 El discurs formal és correcte, amb una gestualitat i to de veu adequats. 
 Ha utilitzat el vocabulari adequat.  
 Ha exposat amb claredat i amb seguretat en ell/a  mateix/a. 
Àmbit de respostes a les preguntes del tribunal 
 Adequació, grau de domini i nivell de satisfacció de les respostes a les preguntes que potencialment li 

formulin els membres del tribunal o el públic assistent.  
 L’alumne/a ha sabut donar una resposta coherent i raonada a les preguntes plantejades pel tribunal. 


