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El Treball de Recerca

1. QUÈ ÉS EL TREBALL DE 

RECERCA?

1. Investigació sobre un tema

determinat, orientat per un

professor tutor.

2. És obligatori i suposa el 10%

de la nota de tot el batxillerat.

3. Comença a 1r de batxillerat i

acaba a 2n.

4. Pot ser l’un sol àmbit d’estudi o

interdisciplinari
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL TR

1. Pot fer-se individual o grup

(2 persones màxim ).

1. S’ha de presentar una memòria

escrita i enquadernada.

2. S’ha de realitzar una presentació

oral davant d’un tribunal.
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3. QUÈ VOL DIR FER 
RECERCA?

1. Fer recerca és investigar, fer-se 
preguntes per fenòmens, 
accions, situacions, etc...

2. És preguntar-se un per què, un 
com, un qui, un què i un quan...

3. És localitzar causes i 
conseqüències d’un fet o 
fenomen concret.

4. Hi ha moltes maneres de fer 
recerca, depenent de l’àmbit 
escollit.

5. La recerca ha de ser concreta.
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4. QUÈ NO HAURIA DE SER

1. Un treball únicament 

bibliogràfic, sense cap 

pregunta plantejada, ni 

hipòtesi de partida.

2. Un treball a nivell 

universitari, o post-

universitari, que pretengui 

obtenir resultats totalment 

nous.

3. Un treball en exclusivitat de 

dedicació, en detriment de 

les altres matèries.
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5. TIPUS DE TREBALL DE RECERCA
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5. TIPUS DE TREBALL DE RECERCA
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6. FASES DEL TR

1. Tot projecte d’investigació

consta de 3 fases:

1. FASE PREEXPERIMENTAL

2. FASE EXPERIMENTAL

3. FASE POST EXPERIMENTAL
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FASE PRE- EXPERIMENTAL

Elecció del
tema

Fer una 
exploració

inicial

Definir el
problema a 
investigar

Planificar la 
recerca

• Interessos personals
• Propostes del professorat

• Consulta bibliogràfica
• Entrevista a persones 
enteses, ... 

• Pensar les accions a
fer i el seu ordre

• Distribuir el temps
• Preveure els materials
• El disseny experimental

• Plantejar una pregunta
• Identificar variables
• Plantejar hipòtesi, ...
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FASE EXPERIMENTAL

Recollida 
De dades

• Realització d’experiments
• Realització d’enquestes
• Consulta bibliogràfica, ...

FASE POST- EXPERIMENTAL

Organitzar i
transformar
les dades

Interpretar 
les dades
I treure’n

conclusions

Explicar 
els

resultats

Escriure
l’informe 
final de la
recerca

• Taules, gràfics, ...
• Esquemes, ...
• Càlculs

• Identificar regularitats, 
correlacions, lleis, ...
• Identificar relacions
causa-efecte, ...

• La bibliografia consultada
• L’aplicació de coneixements

teòrics, ...

Planificar la 
presentació 

oral

• Preparar un guió
• Assajar la presentació
• Adequar el temps
• Utilitzar suports AV

• Justificar el problema 

estudiat

• Descriure el mètode seguit 

i les dades recollides

• Argumentar les conclusions
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7. MEMÒRIA ESCRITA

•PORTADA

•ÍNDEX

•ABSTRACT

•HIPÒTESI O OBJECTIU

•INTRODUCCIÓ

•PART EXPERIMENTAL

•CONCLUSIONS

•AGRAIMENTS

•BIBLIOGRAFÍA

•ANNEX

Entre 40-60 pàgines
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8. ABSTRACT

1. El dossier haurà d’incloure
dos abstracts (un en l’idioma
del TR i l’altre en anglès)

2. És tracta d’ un resum 
d’aproximadament 250 
paraules on s’ha d’incloure:

1. Introducció.

2. Tema.

3. Propòsit de la investigació.

4. Breu descripció de la
metodologia.

5. Resum de resultats.

6. Conclusions
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9. PRESENTACIÓ ORAL

1. S’ha de realitzar amb suport
informàtic (powerpoint, prezi,
etc...)

2. S’ha de realitzar una
presentació oral davant d’un
tribunal.

3. S’ha de realitzar de manera
clara i sintètica, sense
repetir-se.

4. El tribunal al final de
l’exposició podrà fer
preguntes, que s’hauran de
respondre.

•15-20 minuts d’exposició oral

•10 minuts de preguntes
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10. BATXIBAC

1. Els alumnes que cursen
BATXIBAC han de realitzar
obligatòriament el TR en
francès.

2. Això implica que:

1. El dossier de TR ha d’estar
íntegrament en francès

2. L’exposició oral ha de ser en
francès

3. Poden tenir un tutor (si aquest 
sap francès) o dos, tenint un 
tutor pel seguiment del treball i 
un altre corrector de la 
llengua.
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11. FASES TRIA DE TEMA I 

TUTOR

1. Durant les següents dues

setmanes es realitzaran

activitats referents a l’elecció

del Tema de TR i tutor.

2. Elecció de tema i tutor: Es pot

realitzar de dues maneres:

1. Fase 1: Contactar amb un

professor per a que us tutoritzi

el TR i pactar un tema

2. Fase 2: Sol·licitar 3 àmbits de

treball i 3 temes del dossier.

Coordinació adjudicarà àmbit

OPTATIU

OBLIGATORI
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12. AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA
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12. AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

Seguiment per Moodle



12. AVALUACIÓ
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13. CALENDARI



DEFENSA ORAL LLIURAMENT DEL TR

ASSIGNACIONS TUTORS DE TR

GUIÓ DEL TR

PLANIFICACIÓ DEL TR
BREU REDACCIÓ (PART TEÒRICA)

LLIURAMENT 70%

LLIURAMENT 100%
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14. TALLERS I ACTIVITATS

Es realitzaran durant aquesta promoció:

1. Presentació del treball de recerca (a 1r)

2. Un taller sobre cerca d’informació (a 1r)

3. Visita a la mostra de treballs de recerca (a 1r)

4. Un taller sobre com realitzar la bibliografia (a 2n)

5. Tallers sobre oratòria i presentacions orals (a 2n)



15. MÉS INFORMACIÓ



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!


