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0.FINALITAT ESSENCIAL DEL 
TREBALL DE RECERCA 
En cap cas l’objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous i homologables 
a la recerca en àmbits educatius o professionals superiors, sinó que la finalitat essencial 
és aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables que permeti 
l’aportació personal de l’alumnat i que sigui compatible amb la dedicació horària dels 
altres components del currículum. 

1. LLENGUA DE TREBALL 
La memòria escrita i l’exposició oral es realitzaran totes dues en català. En el cas que la 
temàtica del treball estigui associada al departament de Llengua Castellana o Llengües 
extrangeres, la llegua del treball es podrà implementar en aquestes dues llengües. 

2. CALENDARI 

16 novembre (divendres-tutoria) Presentació a l'alumnat del full de 
sol·licitud del TdR

23 novembre (divendres-tutoria)
Recollida per part dels tutors de 1r 
de Batxillerat del full de sol·licitud 
del TdR

30 novembre (divendres-interdep.) Distribució dels TdR als caps de 
Departament

14 decembre(divendres-interdep) Presentació a la Interdepartamental 
de la distribució final del TdR

17  decembre- 21 decembre Tutors TdR contacten amb els seus 
alumnes

22 decembre- 7 gener Vacances de Nadal

8 gener- 21 juny Lliurament d'un avançament del 
TdR

Final de curs Lliurament d'un avançament de la 
nota de seguiment al coordinador

21 octubre Lliurament del TdR
Setmana del 4 al 10 de novembre Defensa del TdR
INSTITUT MARINA TdR Pàgina �  de �2 10



3. DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
El treball de recerca té un caràcter individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer 
un treball en parella atesa la dinàmica mateixa de la investigació. En aquests casos, 
cadascun dels membres del grup han d’assolir la competència en recerca d’acord amb els 
objectius plantejats, amb una avaluació individual de cada alumne/a. 

La realització del treball de recerca comporta una dedicació de l’alumne/a d’una certa 
entitat, però no una exclusivitat que pugui suposar una fractura amb el treball continuat en 
la resta de matèries. La durada de la recerca hauria d’estar entorn de les 70 hores de 
feina per a l’alumnat i es farà fora de l’horari escolar. 

4. FASES O ETAPES EN EL 
TREBALL DE RECERCA 
En el treball de recerca distingim tres etapes o moments: 

• Orientació i seguiment. 
• Memòria escrita. 
• Exposició oral. 

5. ORIENTACIÓ I SEGUIMENT 
5.1. El seguiment 

Una vegada assignat el tutor de recerca a cada alumne, aquest mantindrà una primera 
reunió de pressa de contacte amb el tutor pel tal de planificar el seguiment. És 
responsabilitat de l’alumne establir aquest contacte amb el professor tutor tan aviat com 
sigui possible. Després el tutor establirà un calendari de seguiment que l’alumne haurà de 
complir. 
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5.2. Reunions de seguiment 

Les reunions de seguiment tenen dos objectius fonamentals:  

1. L’orientació en la realització del treball: metodologia del treball, orientació en la recerca, 
solució de problemes i/o dubtes. 
2. La periodització del treball a realitzar: objectius, dates de control, presentació del treball 
realitzat. 

Per tal de fer el seguiment del treball de l’alumne, s’ha de perioditzar el seguiment. És 
funció del tutor de recerca fer un calendari de reunions de seguiment o citar en cada 
reunió a l’alumne per a la propera reunió amb data i hora. És responsabilitat de l’alumne 
assistir a les reunions de seguiment amb el treball programat fet. Avisar al tutor amb 
antelació si no pot assistir a una reunió a la vegada que donar-li les explicacions 
pertinents. I cas de no assistir a una reunió, trobar al tutor per a concretar la data de la 
propera reunió. 
Es deixarà constància de les reunions de seguiment en el Dossier de seguiment del TDR 
que inclourà: els aspectes principals tractat en cada reunió, el acords als que s’ha arribat, 
les tasques a realitzar i presentar en la propera reunió i la data de la mateixa.  

Les reunions de seguiment recomanades haurien de fer el seguiment del següents 
aspectes: 

• Reunió de pressa de contacte: triar i delimitar la investigació i el treball. 
• Elecció del tema de recerca i enfocament del mateix. 
• Pla inicial de treball: confecció d’ un guió previ de punts a tractar. 
• Orientació per a la recerca del material necessari per desenvolupar el 
treball. 
• Presentació del material i fonts trobades: llistat bibliogràfic. 
• Si fes falta, nova recerca i presentació de materials i fonts. 
• Confecció d’un guió definitiu de treball, aquest pot ajustar-se encara més 
durant l’elaboració del treball. 
• Organització i selecció del material, processament de la informació i 
redacció dels apartats i presentació al tutor. 
• Presentació d’un avançament escrit del treball per avaluació inicial. 
• Presentació d’un primer esborrany complet del treball al tutor. 
• Lliurament al tutor d’una primera versió definitiva del treball. 
• Lliurament al tutor de la versió definitiva abans del lliurament del treball al centre. 
• Preparació i  lliurament d’un guió de l’exposició oral. 
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5.3. Importància del seguiment 

La realització del seguiment permet pautar i controlar el procés de desenvolupament del 
treball, orientant l’alumne en el procés de recerca. I, a la vegada, garantir que s’ha 
realitzat un veritable procés de recerca i que el treball no és fruit de dues setmanes de 
treball intents o bé que el treball no és una copia d’un altre treball. Es per això que la 
realització del seguiment per part del tutor de recerca es una condició sine quanon per 
poder lliurar el treball. Cap treball sense seguiment serà avaluat. 

 6.  PAUTES DE FORMATACIÓ 
DE LA MEMÒRIA ESCRITA 
L’alumnat ha d’elaborar una memòria escrita del treball realitzat. 
Bàsicament la memòria s’haurà fet seguint el criteris formals i de contingut adients per a 
un treball de recerca. 

6.1. Compaginació del treball 

• Fulls format A4, es pot treballar per dues cares. 
• Marges de pàgina: esquerre 3 cms, dret 3 cms, superior 2,5 cms, i 
• inferior 2,5 cms. 
• Text justificat: cal marge esquerre i dret, o bé esquerre. 
• Usar una sola família de lletres: Cambria o Calibri, o en el seu defecte, Arial o 

Verdana. 
• El text s’escriu a 12 punts, els títols amb 14 o 16, i les notes a peu de pàgina a 10 

punts, els comentaris de les il·lustracions, figures, etc. 
• L’espai entre línies (interlineat) del text he de ser de 1,5. 
• Els paràgrafs han d’anar separats per un espai. 
• Mai una pàgina finalitzarà amb la primera línia d'un paràgraf ni amb el títol d’un text 

que comenci a l'altre full. 
• Les pàgines s’han de numerar correlativament i a la part inferior de la pàgina i amb 

números àrabs (1,2,3...). 
• La numeració s’imprimeix a partir de les pàgines de l’índex. 
• Els apartats i subapartats del treball han de quedar clarament diferenciats mitjançant la 

utilització d'espais i una jerarquització coherent que ha de mantenir-se a tot el treball. 
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6.2. Citació i documentació de les fonts 

• Citació de notes a peu de pàgina o final de treball. 
• S’ha de utilitzar un únic model de citació bibliogràfica en tot el treball: 
• Les il·lustracions, gràfics, figures, taules, etc., han d’anar numerats i correctament 

citats. Poden incloure comentaris o explicacions. 

6.3. Apartats de la memòria 

A nivell formal el treball constarà de: 
• Portada amb títol adequat i significatiu, autor i tutor. 
• Índex amb subapartats 
• Introducció amb justificació del tema, objectius, hipòtesis o qüestió a investigar, 

metodologia. 
• Cos del treball: desenvolupament del contingut. 
• Conclusions: exposició dels resultats. 
• Bibliografia: referències a fonts primàries i secundàries, per ordre alfabètic. 
• Annexos, si cal: material complementari que es consideri interessant i que hagi estat 

utilitzat a la recerca. 

6.4. Extensió de la memòria 

Si bé l’extensió de la memòria no queda fixada de manera rigorosa, es recomana que 
estigui compresa entre un mínim de 40 fulls i un màxim de 60, sense contar els annexos. 
Es començarà a numerar a partir del índex i els annexos no conten, porten una numeració 
apart. 

6.5. Lliurament de la memòria 

Els alumnes hauran de lliurar una còpia del treball d’investigació el dia fixat al calendari a 
la secretaria del centre dins de l’horari lectiu, tant en format paper com en format digital 
(memòria usb amb format PDF) 
No s’acceptarà el lliurament del treball fora de termini, únicament es farà excepcionalment 
si hi ha prou motius justificats que s’hauran d’acreditar convenientment, i tot i això 
s’estudiarà aquesta per valorar l’acceptació o no del treball pertinent. 
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6.6 Lliumament el dia de la defensa del TdR 

El dia de la defensa del TdR, l’alumne haurà de lluirar, obligatòriament, al Tribunal el 
Quadern de Seguiment, juntament amb una síntesi (abstract) d’unes 25 línies del TdR en 
3 idiomes: català, castellà i anglès. Aquesta síntesi s’haurà de lliurar a cada membre del 
tribunal. La síntesi haurà d’incloure al menys 15 paraules clau (key notes). 

7. METODOLOGIA 
Un aspecte fonamental d’una investigació és la metodologia. Cada àrea de coneixement 
prioritza l’ús d’unes determinades metodologies de recerca, això implica la realització 
d'activitats concretes. 
Les metodologies bàsiques emprades en la realització de treballs de recerca són: 
--- la recerca bibliogràfica i documental  
--- el treball de Ciències Socials 
--- el treball de Ciències Experimentals 
--- Projectes en les àrees tècniques 

En la metodologia es tindran presents el items següents: 

•  Presentació de la metodologia (Introducció) 
• Capacitat d'expressar de forma ordenada i coherent el procés de investigació  
•  Formulació d’hipòtesi o qüestió a investigar, objectius, metodologia (Introducció)  
•  Desenvolupament del contingut per donar resposta a la hipòtesi 
• (Cos del treball). 
•  Presentació dels resultats com a resposta a la hipòtesi o qüestió plantejada en la 

recerca (Conclusions) 
•  Capacitat de recerca. 
• Capacitat de plantejar y/o replantejar la hipòtesi o els objectius d'acord amb les 

informacions obtingudes durant la recerca. 
• Capacitat de recollir informació y/o dades: varietat de lectures i consultes bibliogràfiques 

i documentals efectuades, ús de fonts primàries, mostra, enquestes, entrevistes, 
observació, escales d’actituds, proves estàndards. enquestes, entrevistes en profunditat, 
observació participant, grups de discussió, històries de vida, anàlisi de documents. Etc. 

•  Capacitat de interpretar les dades: analitzar, sintetitzar, comparar i valorar críticament la 
informació recollida. 

•  Capacitat d’extraure conclusions que donin resposta al interrogant o hipòtesi. 
• Valoració crítica de la recerca realitzada (Conclusions) 
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8. EXPOSICIÓ ORAL 
L’exposició oral en públic que ha de fer l’alumnat ha de consistir en una presentació 
concisa, clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet. L’alumnat, si ho desitja, podrà disposar 
d’una copia del treball presentat així com d’un índex o esquema. L’alumnat ha d’utilitzar 
les eines i recursos propis d’aquest tipus de presentacions, i informarà al tutor de 
seguiment del suport necessari per fer la seva exposició. 

L’exposició és en si mateixa una part important del treball i no pot reduir-se a una simple 
lectura de la memòria escrita. 

8.1. Durada de l’exposició oral 

Es disposarà de 30 minuts per l’exposició de cada treball, que es distribuiran de la 
següent manera: 
• Entre 15 i 20 minuts per l’exposició de l’alumne. En aquest temps s’ha d’incloure el 
necessari per preparar els suports necessaris per fer la seva exposició. 
• 5 minuts per fer i respondre preguntes. 
• 5 minuts per que el tribunal avaluï el treball. 

9. AVALUACIÓ 
Per que un treball sigui avaluat ha de complir tres condicions: 
• Haver tingut un seguiment pel tutor de recerca. 
• Presentació de la memòria escrita en temps, data i forma a la Secretaria del Centre 
•  Defensar el TdR oralment davant el tribunal. 

9.1. Criteris de Puntuació 

La nota màxima del treball serà 10 punts, però aquesta es reparteix entre els tres 
apartats. En cada un d’ells es podrà treure una puntuació màxima. La puntuació màxima 
de cada apartats serà: 
• Seguiment total 5 punts, desglossats: Lliurament avançat al juny 3punts i lliurament 

definitiu 2 punts. 
• Memòria Escrita 2 punts. 
• Exposició oral 3 punts. 
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El tutor (president) valorarà el seguiment, la nota màxima serà 5 (3 al juny i 2 en el 
moment de la defensa del TdR) 
El president i els vocals valoraran els aspectes formals del treball, els continguts, la 
metodologia i l’exposició oral  
• La nota de cada apartat final serà la mitjana de les notes donades per de cada membre. 
• La nota final serà la suma d’aquestes mitjanes de cada apartat (màxim 10). 
• La nota final he de ser un nombre enter. 

9.2. Procés d’avaluació 

Els membres del tribunal escoltaran l’exposició i defensa que l’alumne/a faci del treball. 
Finalitzada l’exposició i defensa del treball, el tribunal puntuarà cada apartat del treball. 
L’avaluació se reflectirà en un acta. Aquesta serà complimentada pel tutor, signada pels 
membres del tribunal i lliurada al coordinador de batxillerat o al cap d’estudis al final del 
procés. 
En cas de que el treball estigui suspès, el tribunal farà constar a l’acta d’avaluació allò que 
s’ha de rectificar, corregir o millorar per tal que l’alumne pugui fer la seva recuperació. I el 
tutor de seguiment farà arribar una còpia d’aquest al coordinador de batxillerat i una altra 
a l’alumne suspès. 

9.3. Composició del Tribunal.  

Es crearan dos tribunals únics, un per cada ámbit del bátxillerat: Científic-Tecnològic i 
Hunanístic-Social. Cada tribunal estarà format per dos professors sense tutorització de 
TdR de l’àmbit, un membre de la Junta Directiva i un professor de l’àmbit lingüístic per 
cada tribunal. Aquests membres decidiran sobre una nota de 5 punts repartits en : 
memòria escrita (2 punts)  defensa de la programació (3 punts). 
El tutor també formarà par del tribunal, encara que la seva tasca es limitarà a la nota de 
seguiment, a més d’orientar i aconsellar al Tribunal.  Un altra funció del tutor serà decidir, 
en el cas de que la nota final sigui un nombre amb decimals, la nota final amb nombre 
enter. 

9.4. Procediment de recuperació del treball de recerca 

S’estableix un procés de recuperació pels treballs que hagin suspès l’avaluació. Si un 
treball no compleix les condicions per a ser avaluat, tampoc tindrà dret a la recuperació. 
La recuperació del treball de recerca s’entén com un prova de suficiència, per la qual 
cosa, si es recupera el treball, la nota serà 5. 
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La recuperació la farà el mateix tribunal que va fer l’avaluació del treball suspès, i 
consistirà en valorar si s’han seguit les indicacions per corregir, rectificar i/o modificar les 
deficiències del treball. En cap cas se recuperarà el seguiment, sinó els aspectes formals, 
de contingut i/o l’exposició oral del treball. 

INSTITUT MARINA TdR Pàgina �  de �10 10


