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 1 FINALITATS I OBJECTIUS DEL BATXILLERAT.

El Batxillerat té la finalitat de proporcionar a l'alumne la formació necessària per
tal de:

• Dominar les llengües catalana i castellana i produir missatges orals i  escrits
amb propietat, autonomia i creativitat, en els diferents registres.

• Expressar-se i comprendre amb correcció i fluïdesa una llengua estrangera.

• Dominar l’ús de les TIC com a eina de treball i recerca.

• Saber utilitzar referències bibliogràfiques.

• Analitzar  i  valorar  críticament  les  realitats  del  món  contemporani  i  els
antecedents i factors que influeixen en ell.

• Consolidar una maduresa personal,  social i  moral que els permeti actuar de
forma responsable i autònoma.

• Dominar els coneixements fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies de la
modalitat escollida.

• Desenvolupar  la  sensibilitat  artística  i  literària  com  a  font  d’informació  i
enriquiment cultural.

• Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal.

• Prendre  consciència  del  funcionament  del  medi  natural,  valorar  les
repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i contribuir activament
a  la  seva  defensa,  conservació  i  millora  com a  element  determinant  de  la
qualitat de vida.

• Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del propi entorn
social.

• Reflexionar i aprendre a pensar a partir de les idees dels pensadors clàssics,
moderns i contemporanis.
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 2 ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM.1

 2.1 QUÈ ÉS I COM S'ESTRUCTURA.
El Batxillerat és una etapa de formació acadèmica que normalment fan els alumnes
entre  els  16  i  18  anys,  i  que  els  prepara  per  fer  estudis  posteriors,  de  formació
professional o universitària, i per a la vida laboral.

Aquests estudis tenen una durada de dos cursos. El currículum s'estructura en una
part comuna, formada per les matèries comunes, i una part diversificada, formada per
les matèries de modalitat i optatives, que estan dins d'una modalitat i concretament en
un itinerari acadèmic.

L'alumnat del nostre centre ha de triar una de les modalitats següents:

• Ciències i tecnologia.

• Humanitats i ciències socials.

• Ciències socials.

Dins de la  modalitat  escull  un itinerari  acadèmic  format  per  una matèria comuna
d'opció, matèries de modalitat i/o optatives específiques. La composició de matèries
de cadascun dels itineraris que oferta el nostre centre es detalla a l'apartat 2.3.

En els apartats següents es detallen les matèries i les seves hores setmanals.

 2.2 PRIMER CURS

MATÈRIES COMUNES

PRIMER CURS h/set.

Llengua catalana i literatura I 2
1*

Llengua castellana i literatura I 2

Llengua anglesa I 3

Filosofia i ciutadania 2 3

Educació física 2

Ciències per al món contemporani 2

Tutoria 1
* En una mateixa franja horària, partint el grup en dos, en sessions alternes entre totes dues 
matèries.

Concrecions en les matèries comunes:

• Una hora més compartida a les llengües castellana i catalana.

• Una hora més a Filosofia.

• No es fa Ciències del món contemporani.

1.- En negreta les modificacions del currículum LOE al primer curs d'acord amb les 
concrecions de la LOMCE per al curs 2015-2016 del Departament d'Ensenyament.
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MATÈRIES DE LA MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARI CIÈNCIES NATURALS I DE LA
SALUT

ITINERARI TECNOLÒGIC

PRIMER CURS h/set. PRIMER CURS h/set.

Matemàtiques I 4 Matemàtiques I 4

Biologia I 4 Física I 4

Química I 4 Tecnologia Industrial I 4

Una matèria entre les següents:

o dues matèries de 2 h./set. entre les següents:
4 o
2+2

Una matèria entre les següents:

o dues matèries de 2 h./set. entre les següents:
4 o
2+2

MATÈRIES  DE LA MODALITAT HUMANITATS I  DE LA MODALITAT
CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI HUMANITATS ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER CURS h/set. PRIMER CURS h/set.

Llatí I 4 Matemàtiques aplicades a c.soc. I 4

Lit.catalana Literatura universal 4 Econ. i empresa I 4

Història món contemporani 4 Història món contemporani 4

Una matèria  de 4h./set. entre les següents:

o dues matèries de 2 h./set. entre les següents:
4 o
2+2

Una matèria  de 4h./set. entre les següents:

o dues matèries de 2 h./set. entre les següents:
4 o
2+2

Concrecions en les matèries de modalitat:

• Ciències de la Terra: només a primer curs.

• Llengua francesa: de 4 hores a 2 hores. És matèria especifica

• Literatura catalana: de 4 hores a 2 hores. És matèria específica.

• Ciències per al món contemporani: de matèria comuna a específica.

• Literatura universal: és matèria de modalitat de primer, per tant, s'ha d'oferir a primer.
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Llengua francesa
Literatura catalana

Ciències món contemporani

Llengua francesa
Literatura catalana

Ciències món contemporani

Física I
Ciències de la terra I

Dibuix tècnic I

Química I
Ciències de la terra I

Dibuix tècnic I

Grec I
Economia

Llengua francesa
Literatura catalana

Ciències món contemporani

Grec I
Economia

Llengua francesa
Literatura catalana

Ciències món contemporani
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 2.3 SEGON CURS

MATÈRIES COMUNES

SEGON CURS h/set.

Llengua catalana i literatura II 2

Llengua castellana i literatura II 2

Llengua anglesa II 3

Història d'Espanya 3

Història de la filosofia 3

Treball de recerca 1r i 2n trimestre

Tutoria 1

MATÈRIES DE LA MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARI CIÈNCIES NATURALS I DE LA
SALUT

ITINERARI TECNOLÒGIC

SEGON CURS h/set. SEGON CURS h/set.

Matemàtiques II 4 Matemàtiques II 4

Biologia II 4 Física II 4

Química II 4 Tecnologia Industrial II 4

Una matèria entre les següents:

Física II
Ciències de la Terra II

Dibuix tècnic II
Electrotècnia

Psicologia i sociologia
Estada a l'empresa

4

Una matèria entre les següents:

Química II
Ciències de la Terra II

Dibuix tècnic II
Electrotècnia

Psicologia i sociologia
Estada a l'empresa

4

MATÈRIES DE LA MODALITAT HUMANITATS I  CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI HUMANITATS ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS

SEGON CURS h/set. SEGON CURS h/set.

Llatí II 4 Matemàtiques aplicades a c.soc. II 4

Literatura castellana 4 Econ. i empresa II 4

Història de l'art 4 Geografia 4

Una matèria entre les següents:

Grec II
Literatura universal

Psicologia i sociologia
Estada a l'empresa

4

Una matèria entre les següents:

Grec II
Literatura universal

Psicologia i sociologia
Estada a l'empresa

4
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 3 CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT.
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 4 PROGRAMACIÓ DE LES MATÈRIES.
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 5 CRITERIS PER ELABORAR PLANS 
INDIVIDUALITZATS.
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 6 CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS.
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 7 L'AVALUACIÓ.
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 8 EL TREBALL DE RECERCA.

 8.1 INTRODUCCIÓ.
El treball de recerca consisteix en desenvolupar una petita investigació sobre un tema
determinat orientada per un/a tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una
memòria escrita i l’ha de defensar oralment.

Per a realitzar aquest treball de recerca l’alumne/a ha de fer servir tot un conjunt de
coneixements adquirits des de diferents matèries que ha cursat  al  llarg de l’etapa.
Permet  comprovar,  doncs,  l’assoliment  d’alguns  objectius,  alhora  que  mesura  la
maduresa pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància i capacitat per recórrer a les
fonts d’informació més adients.

El treball de recerca és imprescindible realitzar-lo per superar l’etapa, encara que
no és necessari aprovar-lo. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. Els/les
alumnes repetidor/es amb el treball de recerca aprovat no cal que tornin a fer-lo.

 8.2 OBJECTIUS GENERALS
L'equip  docent  ha establert  uns objectius generals  vàlids  per a tots  els  treballs  de
recerca.  Aquests són un punt de partida per a l'avaluació del treball.  A més, cada
tutor/a ha de determinar aquells objectius particulars que calgui assolir depenent de les
característiques pròpies de cada treball.

a) Fer servir tot un conjunt de coneixements i procediments adquirits des de les
matèries cursades al llarg de l'etapa.

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

c) Organitzar la feina pròpia i tenir iniciativa per resoldre problemes que es puguin
plantejar.

d) Recórrer a les fonts d'informació adients i fer-ne un ús adequat.

e) Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria i  estructurar-ne de
forma lògica el contingut.

f) Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb un vocabulari i llenguatge
adequat.

g) Elaborar les conclusions de forma sintètica i amb sentit crític.

h) Presentar oralment el tema de forma sintètica, amb claredat i amb vocabulari
adequat.

i) Donar  respostes adequades  a les  preguntes que es plantegin,  sempre que
sigui possible.

 8.3 ASPECTES  ORGANITZATIUS

FUNCIONS DEL CENTRE:

En  el  treball  de  recerca  intervenen  principalment  la  comissió  i  la  coordinació
pedagògiques, els caps de departament, els/les tutors/es i professors/es de primer de
batxillerat, i els/les professors/es-tutors/es dels treballs. Cal tenir en compte, però, que
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tot els/les professors/es del centre, i prioritàriament els/les que imparteixen matèries a
Batxillerat, intervindran en l’avaluació dels treballs i poden ser tutors/es d’un treball de
recerca.

La comissió  pedagògica:

• Ha de coordinar tot el procés de realització del treball de recerca.

• Ha  de  proposar  el  repartiment  dels  temes  escollits  pels  alumnes    per
departaments.

• La  coordinació  pedagògica:

• Ha de vetllar pel compliment dels acords presos.

• Ha de recollir les propostes dels caps de departament/seminari.

• Ha de proposar un calendari de treball.

Els departaments:

• Han de col·laborar en l’organització del treball de recerca.

• Han de fer  les propostes concretes de treballs  de la  seva àrea i/o matèria,
sense oblidar que els temes poden tenir un caràcter interdisciplinar i, per tant,
poden abarcar diverses àrees i/o matèries.

• Han  de  proposar,  un  cop  rebudes  les  sol·licituds  dels/de  les  alumnes,  els
professors més adients per fer de tutor. 

• Han d’informar  als/a les alumnes de 1r de batxillerat  sobre les orientacions
específiques per realitzar un treball específic del seu departament.

• Han de programar en les matèries de 1r de batxillerat activitats relacionades
amb el treball de recerca (veure el punt B de l’orientació a 1r i l’ANNEX 1)

Els/les tutors/es:

• Els/les tutors/es de primer de batxillerat (durant les sessions de tutoria del
segon i tercer  trimestre):

◦ Han d’explicar als/a les alumnes què representa el treball de recerca en el
seu currículum.

◦ Han d’especificar els objectius que s’han d’assolir.

◦ Han de comentar els criteris d’avaluació.

◦ Han  de  donar  una  primera  orientació  sobre  els  treballs  d’investigació
( “Treball de recerca” Ed. Castellnou).

◦ Han de comentar les pautes per elaborar un treball  (Dossier del treball de
recerca).

◦ Han de recollir les dues propostes de treball que facin els/les alumnes.

• El/la professor/a-tutor/a del treball:

◦ Ha d’ajudar a concretar el tema escollit per l’alumne/a.

◦ Ha d’orientar sobre els mètodes de treball més adients.

◦ Ha d’informar sobre els recursos més adequats.
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◦ Ha d’assessorar  respecte els  problemes que vagin sortint,  reorientant  la
investigació així que aquesta es vagi produint.

◦ Ha d’informar als membres del tribunal com ha anat la investigació.

◦ Ha d’orientar l’alumne a l’hora de fer l’exposició oral.

◦ Ha de reunir-se amb l’alumne 3 cops  com a mínim.

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL

Qui farà de tutor del treball.

Els treballs es repartiran per departaments, els quals decidiran el/la tutor/a encarregat
donant prioritat als/a les professors/es que imparteixen assignatures a batxillerat.

Com i quan es realitzarà l’elecció del tema.

Els/les alumnes triaran el tema del seu treball de recerca durant el tercer trimestre de
1r de batxillerat.

Com es farà aquesta elecció?

Es realitzarà una orientació general des de tutoria durant el segon i tercer trimestre de
1r  de  batxillerat  on  s’explicarà  als/a  les  alumnes  en  què  consisteix  un  treball  de
recerca, els diferents tipus de treballs i les  fonts d’informació per poder-lo dur a terme.

Els/les professors/es de les diferents àrees comentaran als/a les alumnes de primer,
durant una hora de classe, les orientacions que els/les alumnes hauran de tenir en
compte per fer un treball específic del seu departament..

Els diferents departaments  proposaran una sèrie de temes de recerca als alumnes.
Aquests/es, però, podran escollir lliurement el tema.

Els/les alumnes triaran dues possibles opcions de treball de recerca que lliuraran al
seu tutor.

La  comissió  pedagògica  i  els  caps  de  departament  valoraran  si  els  temes  que
proposen els alumnes són adequats i  realitzaran la distribució dels diferents treballs
per departaments. S’intentarà que aquesta distribució sigui el màxim d’equitativa entre
els diferents departaments.

El/la  tutor/a  del  grup-classe  comunicarà  a  cada  alumne/a  el  treball  que  haurà  de
realitzar i, a més a més, el departament que se li ha assignat.

Abans d’acabar el curs, i com a primera orientació, l’alumne haurà de tenir la primera
entrevista amb un/a o més professors/es del departament que li pertoca.

Quan els/les alumnes comencin 2n de batxillerat se’ls adjudicarà el/la tutor/a definitiu
que dirigirà el seu treball de recerca.

Orientació a primer

L’orientació als/a les alumnes de primer curs es realitzarà tant des de tutoria com des
del diferents departaments.

A tutoria, el/la tutor/a del grup informarà als alumnes en què consisteix un treball de
recerca, els diferents tipus i les diferents tècniques i fonts d’informació.
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Per tal de poder realitzar aquesta orientació s’ha previst que caldran unes  6 sessions
de  tutoria.  Durant  aquestes  sessions  s’utilitzarà  el  llibre  “Treball  de  recerca”  de
l’Editorial Castellnou i el dossier d’orientació (ANNEX 2).

Per tal que els alumnes puguin elaborar un bon treball de recerca es treballaran els
següents continguts,  en les diferents sessions:

• 1a  sessió: En  què  consisteix  un  treball  de  recerca   i  els  tipus  principals:
bibliogràfics i els d’investigació.

• 2a  sessió: Les  bases  dels  treballs  científics  o  d’investigació.  El  mètode
científic.

• 3a sessió: Estudi dels treballs bibliogràfics.

• 4a sessió: Els factors o condicionants que s’han de tenir en compte   a  l’hora
d’escollir un tema de recerca.

• 5a sessió: Les  diferents fonts d’informació ( documentals i empíriques) per tal
d’adquirir una bona base  per elaborar el treball.

• 6a sessió: Comentari del dossier d’orientació en la realització del treball de
recerca.

En les diferents sessions s’intentarà combinar  la  part  teòrica amb la realització  de
diferents activitats així com  l’estudi comparatiu d’alguns treballs de recerca realitzats
en anys anteriors.

Els professors de les matèries de 1r:  Els diferents departaments en cadascuna de
les seves matèries de primer programaran a l’inici del curs uns petits treballs, activitats
o exercicis relacionats amb procediments bàsics per fer un treball de recerca, i que
els/les  professors/es  de  primer  portaran  a  terme  (ANNEX  1:  Programació
d’activitats...). Aquests procediments es poden agrupar en tres blocs: 

• Buscar  informació  mitjançant la documentació i/o l’experimentació.

• Analitzar la informació.

• Realitzar la presentació escrita i oral.

Orientació a segon curs:  

El/la professor/a-tutor/a concretarà el treball i ajudarà a l’alumne a planificar-lo. També
farà un seguiment del treball durant la seva realització. 

ORGANITZACIÓ  DELS  RECURSOS  DEL  CENTRE:  BIBLIOTECA,
LABORATORI, AULA DE TECNOLOGIA I AULA D’INFORMÀTICA.

La utilització dels recursos bibliogràfics, audiovisuals i informàtics de la biblioteca es
farà seguint la normativa de funcionament d’aquesta.

Pel que fa a la resta, quan hi hagi la demanda per part d’un/a alumne/a, s’organitzarà
la  seva  utilització  en  funció  de  la  disponibilitat  horària  d’aquestes  aules  i  dels
professors implicats, així com les característiques del treball de recerca.

 8.4 REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

CALENDARI GENERAL:
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Primer curs de Batxillerat. Segon i tercer trimestre: 

En  les  sessions  de  tutoria  s’explicarà  el  funcionament  del  treball  de  recerca  i  es
donaran  els  treballs  proposats  per  cada  departament.  A  més  a  més,  els/les
professors/es dels grups de primer exposaran els objectius dels treballs de la seva
matèria. Finalment els/les alumnes hauran de lliurar al tutor/a les dues propostes pel
treball de recerca.

CALENDARI ORIENTATIU.

mes de febrer: 

• Entrega  de  les  orientacions  específiques   dels  diferents  departaments  pel
treball de recerca.

Mes de març i abril: 

des de tutoria s’explicarà què és un treball de recerca i els seus objectius principals.

Els diferents departaments començaran a explicar les orientacions específiques dels
treballs de recerca.

Mes de maig:

Presentació de l’oferta dels Departaments a l’hora de tutoria.

Proposta dels/les alumnes dels dos temes de recerca. Lliurament al tutor/a.

Reunió de caps de departament per fer la repartició per departaments dels diferents
treballs.

Reunió de Caps de departament  per fer l’adjudicació definitiva del treball  a realitzar
per cada alumne i el corresponent departament 

Lliurament dels temes amb el corresponent departament als alumnes.

Mes de juny:

• primera entrevista dels alumnes amb el departament corresponent.

Segon curs de Batxillerat

Els/les  alumnes  un  cop  comencin  2n  de  Batx.  tindran  fins  a  la  primera  quinzena
d‘octubre per acabar  de concretar el tema amb el/la tutor/a. Passat aquest  termini
donaran el títol definitiu del treball a realitzar.

De l’octubre fins al març   l’alumne/a realitzarà el treball sota la supervisió  del tutor/a
del projecte. Els alumnes hauran de realitzar un mínim de tres entrevistes amb el/la
tutor/a. És responsabilitat de l’alumne/a concertar les entrevistes amb el seu tutor. Per
tal que quedi constància d’aquestes hi ha un full de registre d’entrevistes (ANNEX 1).

Aproximadament  durant  el  mes de març  del  segon curs de batxillerat  s’haurà  de
presentar el treball definitiu al tutor/a corresponent.

ESTRUCTURA DEL TREBALL I EXPOSICIÓ ORAL

Normes per a la presentació 

1. Els treballs s'han de presentar en fulls blancs (DIN A4)

2. S'han d'escriure a màquina a doble espai i per una sola cara (també es pot utilitzar
un processador de textos)
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3. Cal deixar marges a la dreta (2 cm) i a l'esquerra (1 cm) i també a la part superior
(3 cm) i a la inferior (3 cm). Tots els fulls han de tenir els marges de la mateixa mida.

4. Es recomanable alinear el text a l'esquerra, sense fer cap mena de sagnat.

5. Cal numerar les pàgines i enquadernar el treball de manera correcta (no es podran
utilitzar clips)

6. Un  cop escrit a màquina, convé rellegir el treball per tal de corregir les errades de
mecanografia, cosa que s'haurà de fer sempre amb un bolígraf negre, amb molta cura
i sense abusar del corrector. Els processadors de textos permeten una correcció molt
més acurada (no cal corrector)

Estructura 

Primera pàgina o coberta

A la primera pàgina cal que hi constin el títol del treball (aquest haurà de ser clar,
precís i, sobretot, ajustat al contingut del treball) i el nom i cognoms de l'autor/a

Índex

El treball ha de portar un índex paginat.

Introducció

La introducció, tot i que ha d'anar al principi del treball, no es redacta fins al final. Ha
d'exposar  clarament quin és el  tema del  treball,  els  objectius que s’han marcat,  la
motivació que l'ha dut a triar-lo, les dificultats o troballes especials de la investigació, si
ha assolit els objectius, quins mitjans ha utilitzat per a realitzar-lo i quina ha estat la
metodologia emprada.

Cos del treball

Els diferents apartats del treball han d'anar encapçalats per un títol.

Quan es tracta de citar paraules textuals d'un autor, cal escriure-les entre cometes i
indicar-ne la procedència mitjançant una nota a peu de pàgina, tal i com s'indica en
l'exemple:

"L'activitat pictòrica, concebuda en la seva essència és, com és sabut, cosa interior.
Pocs estímuls  exteriors  li  calen,  a  l'artista introvertit  i  reflexiu,  per  a omplir  el  seu
registre. Pocs estímuls exteriors però, això sí, cal que li siguin molt familiars, sense

secrets"1

__________________________________________________________

1MARQUÈS,  Enric:  L'Art,  la  ciutat  i  el  món.  Girona:  Diputació  de  Girona,  1996.
Col·lecció Josep Pla, 7 , pàg. 87

1 Si s'hi ha de posar material complementari, s'haurà d'incloure en un APÈNDIX que
haurà d'anar al final del treball abans de la bibliografia.

2 Un cop acabat, cal revisar el treball per tal de corregir els possibles errors (de
contingut, ortogràfics, gramaticals, de presentació...)

L’alumne/a haurà de tenir en compte que:

• Cal estructurar bé el contingut
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• Haurà de buscar informació però no copiar fragments de llibres, si no és una
cita concreta, que cal posar entre cometes i citar la font. 

• Quan il·lustri el treball amb gràfics, figures, fotografies... haurà de numerar-les,
posar un peu (normalment s'indica què representa i d'on s'ha tret) i comentar-
les en l'explicació.

• Cal que una part de la recerca sigui original: una cinquena o una quarta part del
cos del treball ha de ser de recerca personal: el buidat d'una enquesta, una
entrevista, la interpretació d'unes dades, la confecció de gràfiques...

Conclusions

• Han de ser clares i concretes.

• No es pot deixar el treball inacabat, "penjat"...

• És aconsellable incloure un subapartat d'opinió personal que sigui breu, clar,
sincer i, sobretot, que estigui ben argumentat.

• S’ha d’explicar quins objectius s’han aconseguit i quins no.

• Resumir què s’ha après.

• Dificultats que ha trobat.

Apèndix

Si s'escau, es poden adjuntar aquells materials utilitzats per a fer el treball. Han de ser
inèdits o poc coneguts, ja que en cas contrari és suficient amb una referència.

Bibliografia

Els llibres de consulta s'han de citar en un darrer full destinat a bibliografia.

Llibre

SOLÀ, Joan: Del català incorrecte al català correcte *. Barcelona: Edicions 62, 1977.
Llibres a l'abast, 134) 

[* Si el treball es fa amb màquina d'escriure el títol ha d'anar subratllat]

Article de revista

GILI-GAYA, Samuel: "Fabra i la filologia contemporània" a Serra d'Or, 1963, núm 12 ,
pàg. 40.

Enciclopèdia o diccionari

DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1982.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Cada treball serà avaluat per tres professors/es (el professor/a tutor/a i dos més). De
cada alumne es fixaran les següents notes en el full d’avaluació (ANNEX 1).

NOTA A: Valoració del procés de desenvolupament del treball (25%)

La fixarà el/la professor/a-tutor/a fent referència a la fase d’elaboració del treball:

• Esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques.
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• Planificació i disseny de la recerca.

• Participació i iniciativa en les tasques.

NOTA B: Valoració de l’informe o treball final (50%)

Cada professor/a avaluador/a fixarà una nota fent referència al dossier lliurat:

• Introducció,  en la qual  s’explicitarà la justificació i  el  procés de gestació del
tema escollit.

• Desenvolupament del tema.

• Elaboració de les conclusions.

• Referència a les fonts d’informació (bibliografia, centres de documentació,...)

• Presentació ordenada i neta del dossier.

• Respecte al contingut de l’informe:

• Correcció, claredat i vocabulari adient en l’expressió escrita.

• Estructuració lògica del contingut.

• Capacitat de síntesi en l’elaboració de conclusions.

NOTA C: Valoració de l’exposició oral (25%)

La fixaran conjuntament els/les tres professors/es avaluadors/es tenint en compte:

La correcció a l’expressió oral.

Capacitat  de  síntesi  en  la  presentació  del  tema  i  l’adequació  de  les  respostes  a
preguntes que es puguin plantejar.

Pel que fa a l’exposició oral dels treballs cal tenir en compte que la durada de cada
exposició serà de 20 minuts i constarà de dues parts:

a) Exposició per part de l’alumne/a (uns 10 minuts): 

• Justificació del tema escollit.

• Objectius que es pretenien assolir.

• Fonts d’informació, materials necessaris, dificultats trobades,...

• Procés de desenvolupament del tema.

• Conclusions i opinió personal.

b) Formulació de preguntes per part dels/les professors/es sobre algun punt
de l’exposició o del treball. Les preguntes seran generals i amb la possibilitat
que l’alumne/a tingui el dossier al davant. (Uns 10 minuts)

ANNEX 1: 

I. PROGRAMACIÓ  D’ACTIVITATS  RELACIONADES  AMB  EL  TREBALL  DE
RECERCA (1r BATXILLERAT). 

II. FULL DE REGISTRE D’ENTREVISTES TUTOR/A-ALUMNE/A.

III. FULL D’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA
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ANNEX 2: MATERIAL DE L’ALUMNE/A

 Dossier d’orientació, que inclou els següents apartats i informacions:

a) En què consisteix un treball de recerca?

b) Calendari general

c) Full de tria de temes 

d) Objectius generals

e) Com s’ha de presentar el treball de recerca: normes i estructura.

f) Com serà l’avaluació del treball de recerca. Model Full d’avaluació

g) Full de registre d’entrevistes amb el tutor/a del treball

h) Propostes de temes de cada departament.

i) Criteris  i/o  orientacions  específics  per  a  la  realització  del  treball  per
departaments. 

 
CODI: PC-BTX Elaborat: coordinadora de batxillerat
VERSIÓ: 0.0 Revisat: coordinador de qualitat
DATA: 11/6/2015 Aprovat: director

Pàgina  21 de 22
Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

PROJECTE CURRICULAR 
DEL BATXILLERAT

 9 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I 
APRENENTATGE.
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