
BATXILLERAT - TREBALL DE RECERCA

CRITERIS D’AVALUACIÓ

DECRET

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

Criteris d’avaluació

1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.

2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.

3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius plantejats.

4.  Aplicar  la  metodologia  de recerca  adequada als  objectius  del  treball,  afrontar  els  problemes
generals durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies.

5. Seleccionar de forma correcta les fonts d’informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts
diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva
mètodes d’anàlisi i interpretació de les dades.

6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, en què s’exposin les idees principals amb
coherència, cohesió i capacitat de síntesi.

7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball.

8.  Expressar-se  oralment  i  per  escrit  amb  correcció  gramatical  i  estilística,  tot  dominant  el
vocabulari tècnic específic.

9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.

10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats.

Instruccions 

En aplicació del que estableix l’article 11.1 de l’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,  tota matèria, inclòs el treball de recerca, pot ser objecte de
proves  extraordinàries  de  recuperació. En tot  cas,  considerant  la  singularitat  de  la  matèria
“treball de recerca”, cal tenir en compte allò que, respecte a l’avaluació contínua dels alumnes,
s’estableix al segon paràgraf (Criteris generals) de l’apartat “Avaluació d'alumnes de batxillerat”
del document per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació secundària.
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Criteris generals

Per tal que l'avaluació sigui contínua, s'ha de disposar de pautes per a l’observació sistemàtica i el
seguiment de cada alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge. Quan durant el procés d’avaluació
continuada es detecti que l’alumne no progressa adequadament, el tutor/a del treball, en qualsevol
moment del curs, pot establir les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de
recuperació. En les actes de les sessions d’avaluació efectuades al llarg del curs hi haurà d’haver
constància expressa dels resultats obtinguts pels alumnes en les activitats de recuperació esmentades
en cas que s’hagin dut a terme.

Organització 

1. Se segueixen els criteris d’avaluació presentats a l’alumnat en els quals es tenen en compte les
activitats de primer i segon batxillerat amb els barems establerts.

2.  La  presentació  del  treball  escrit  es  farà  la  penúltima  setmana  de  gener  del  segon  curs  de
batxillerat.

3. La presentació oral es farà l’última setmana de gener del segon curs de batxillerat.

4. Tal com marca la normativa les dues presentacions són d’obligat compliment.

5. El lliurament de les notes del treball de recerca es farà a mitjan mes de març del segon curs de
batxillerat.

6. Si algun alumne té el treball de recerca suspès, no l’ha presentat o l’ha presentat incomplet tindrà
la possibilitat de recuperació durant les proves extraordinàries del mes de juny, tal com s’estableix
en la normativa del Departament d’Ensenyament. 

Si s’ha de presentar la part escrita per recuperar, el termini de lliurament serà el 31 de maig del
segon curs de batxillerat.
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