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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
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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 Lliurament 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: 3 punts 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. 
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PAUTES PER L’ELABORACIÓ 
DE LA PRESENTACIÓ ESCRITA 
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La presentació escrita del treball de recerca ha de tenir 
els apartats següents i en aquest ordre: 

•    PORTADA 

•    AGRAÏMENTS (opcional) 

•    ÍNDEX 

•    INTRODUCCIÓ 

•    COS DEL TREBALL 

•    CONCLUSIÓ 

•    FONTS D’INFORMACIÓ (bibliografia) 

•    ANNEXOS (opcional) 

Recordeu que aquest és l 'ordre de presentació escrita 
del treball, però l 'ordre de redacció hauria de ser el 
següent: 

Bibliografia -  Cos del treball  -  Conclusions  -  
Introducció - Agraïments  -  Índex  -  Portada 

Portada 

La portada ha d’ocupar una pàgina sencera (la primera de 
l’informe) i ha de contenir la informació següent: 

●   Títol del treball (al centre de la portada) 
●   Nom i cognoms de l’autor/a del 
treball (marge inferior dret) ●   Nom i 
cognoms del tutor/a (marge inferior 
dret) 
●   Curs escolar (marge inferior dret) 
●   Fotografies o dibuixos (opcional) 
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Agraïments 

És opcional. Seria bo agrair la tasca del tutor/a o  de 
qualsevo l persona que us hagi ajudat. (Eviteu ser 
carregosos) 

Índex 

A l’índex hi consta la relació de totes les parts de l’informe 
a partir de la introducció acompanyades del número de la 
pàgina en la qual apareixen. Ha d’incloure tots els 
capítols, apartats i subapartats que apareixen amb la 
mateixa tipografia que el cos del treball. 
La portada, els agraïments i l’índex no es tenen en 
compte per a la numeració de les pàgines. 
Els annexos s’han de numerar i paginar amb una 
ordenació diferent de la del treball. (normalment es paginen 
en números romans). 
Per a una correcta confecció de l’índex, he de tindre la 
capacitat de crear un índex automàtic. En aquest sentit 
teniu més informació a:  
 https://batxilleratinstitutmarina.wordpress.com 

Exemple 

1.  Introducció................................................................. pàg .  1 

2.  El “Grupo Acerosa”: orígens i evolució...................... pàg. 2 

2.1. La idea de negoci 

2.2. Mitjans per donar a conèixer el producte 

2.3. Evolució del sistema 

3.  El Mercat................................................................. pàg .  14 

a.  Consumidors 

b.  Buits de mercat 
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Introducció 

En la introducció s’exposen els objectius del treball, la seva 
r e l a c i ó a m b a l t r es t r eba l l s , l e s  c i r c u m s t à n c i e s  
acadèmiques  o  històriques  que  l’han  propiciat i la 
metodologia emprada. No  es tracta d ’un capítol de 
l ’ informe i no ha de donar detalls sobre la investigació  
realitzada,els  resultats,  les  conclusions  ni  les  
recomanacions.  S’ha d’intentar respondre a les preguntes. 
Què vull fer? Què em proposo investigar? I, com ho faré? 
Es pot parlar, per exemple, dels quatre temes següents: 
tema de la recerca, objectius, metodologia i estructura del 
treball. 

●   Tema de recerca. Quant al tema de recerca, cal parlar de: 
1.  L’explicació del tema de la recerca (justificació del títol) 

2.  Interès personal de la qüestió (com s’hi va arribar, motivació 
personal, etc.) 

3.  El procés que s’ha seguit fins a arribar a acotar-lo 
definitivament (decisions preses i el perquè). 

●    Objectius del treball. Cal especificar els objectius, 
és a dir, descompondre el tema  o  problema  
general  en  tres o quatre aspectes concrets. Els 
objectius s’indiquen amb frases que comencin amb 
un verb com ara: conèixer, saber, comprendre, 
analitzar, informar-me, buscar, o similars. 

●   Metodologia. Es tracta d’explicar quina estratègia 
metodològica es vol seguir. Bàsicament, cal justificar 
les fonts d’informació i els procediments de recerca, és 
a dir, quin tipus d’informació es busca, d’on i com 
s’obtindrà i què es vol fer amb ella  (experiment,  
enquesta,  recull  de  dades  per  observació,  buidat 
d’arxius, anàlisi de textos literaris, etc.) 

●   Estructura del treball. Presentació i justificació de 
l’índex, és a dir, de les parts del treball i dels 
documen ts q u e s ’h i t robaran (b reu r esum o 
presentació del contingut de cada apartat, annexos, 
etc.) 

Exemple (sobre la contaminació) 
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Introducció 
(Introducció tema de recerca) 

La paraula contaminació és una paraula emprada i 
que té diferents significats depenent del context en què 
s’utilitza.../... cap dels dos tipus de contaminació ens 
hauria de deixar indiferents (...) 

Quan  hagi  acabat  de  cursar  el  batxillerat  no  
descarto  la  possibilitat  de fer ciències ambientals. Per tant, 
vaig trobar molt encertat aquest tema de la microbiologia 
ambiental, determinar la quantitat de microorganismes que es 
troben en l’aire (...) 

En el treball faré una pinzellada dels perills que la contaminació 
microbiana de l’aire (...) 

(Objectius del treball) 
Els objectius generals d’aquest treball m’haurien 
d’aportar els coneixements per: -Saber els tipus de 
microorganismes que es troben en l’ambient (...) 
-Conèixer els principals grups de patògens (...) 

Per assolir aquests objectius, s’ha fet una recerca 
de bibliografia en llibres de microbiologia general, articles 
sobre el tema escollit i també s’han utilitzat recursos 
electrònics del web. 

(Metodologia) 
La metodologia que s’ha utilitzat ha consistit en la 

tècnica de sedimentació per determinar la quantitat de 
microorganismes en l’aire i la tècnica de contacte utilitzant les 
plaques (…) 

Cos de l’informe 

El nucli de l’informe conté informació, distribuïda en 
capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis 
aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos 
dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d’aquests 
resultats. 
Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en 
subapartats cadascun amb el seu encapçalament. 
Les descr ipc ions han de ser suf ic ients perquè un 
especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les 
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etapes del treball sense dificultat. S’’ inclouen en el text 
totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la 
comprensió del treball. 
S i e s v o l a m p l i a r l a i n f o r m a c i ó a m b m a t e r i a l s 
complementaris no essencials per a la comprensió  del 
text (detalls de procediments apl icats,demostracions 
matemàtiques, taules) s’inclouen en els annexos. 

Conclusions 

Les conclusions tenen el caràcter d’un resum o síntesi i 
resultats en què s’espera que s’exposi sintèticament allò 
que s’ha fet i fins on s’ha arribat, però també és necessari fer 
una  valoració  del  propi  procés  de  recerca  i  analitzar  
les  causes  dels seus èxits, fracassos i limitacions. 
Aquestes són algunes de les qüestions que es poden 
tractar en l’apartat de conclusions: 

1.  Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts. 
2.  Valoració dels resultats: per què és important o significatiu allò 
que s’ha trobat o 

aconseguit? 
3.  Valoració de l’estratègia metodològica aplicada: D’on es partia i 
on s’ha arribat? 

S’han assolit els objectius proposats? Fins on s’ha arribat i per 
què? 

4.  Incidències:  imprevistos,  obstacles  i  problemes  que  puguin  
haver  aparegut 

durant la recerca, com han influït en el resultat i com s’han 
intentat resoldre. 

5.  Prospectiva: Com es pot millorar la recerca? 
6.  Valoració de tot el procés de recerca i del que s’ha aprés. 

Exemple 

El meu objectiu principal a l’hora de realitzar el treball 
de recerca era cercar el volum de costos de l’empresa 
familiar i a partir del càlcul d’aquests, proposar possibles 
solucions per a millorar els beneficis. 

Després d’estudiar els diferents tipus de costos, considero que 
(...) 
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A nivell personal considero que els resultats d’aquest 
estudi m’han permès, en primer lloc, ampliar els meus 
coneixements sobre la part de comptabilitat que estudia els 
costos (…) 

Fonts d’informació 

La  llista  de  referències  és  una  relació  de  totes  les  
fonts  consultades  (llibres, enciclopèdies, articles, vídeos,, 
webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball 
es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna 
d’aquestes fonts. 
⇒  Per saber-ne més aneu a (web del batxillerat - TR – sessió 15: 

Normes de citació bibliogràfica) 

https://batxil leratinstitutmarina.fi les.wordpress.com/2018/11/
sessic3b3-15-normes-de-citacic3b3-bibloiogrc3a0fica5.pdf 

Annexos 

Els annexos s’utilitzen per presentar: 
●   Material que no pot col·locar-se en el nucli de l’informe a causa 
de la seva mida 

(plànols, dibuixos... ) o de la seva naturalesa (vídeos). 
●   Material complementari (detalls complets de 
procediments aplicats, 

demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) 
que en el nucli de l’informe alteraria la presentació 
lògica i ordenada del treball. 

●    Documentació d’interès per al lector de l’informe i que no es 
cita a la llista de 

referència. 
●   Descripció detallada d’equips o programes utilitzats. 
●   Els annexos s’han de numerar i paginar amb una 
ordenació diferent de la del treball. (normalment es paginen 
en números romans) 
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Síntesi 

Ja sabeu que el dia de la defensa, heu de presentar un 
resum i paraules clau  del TdR. Aquest resum ha d’estat fet 
en català, castellà i anglès i no hauria d’ocupar més de 25 
línies, acompanyat de 15 keywords. 

 Aquest resum no s’ha d’Incloure al treball. 
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 ÍTEMS DE SEGUIMENT 
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RECOMANACIONS 

La finalitat del quadern és facilitar la recerca, el seguiment, l’orientació i la planificació del 
treball. 

Hauràs de consultar sovint les pautes per fer un TdR, publicades a la part final del 
quadern i que estaràs treballant a les sessions de tutoria.  

Has de portar aquest quadern a les trobades que facis amb el teu tutor/a de TR. 
Recorda que al llarg del procés has de tenir un mínim de 6 trobades, les quals han de 
quedar registrades en aquest quadern. 

1. Què vull investigar? (Defineixo la recerca) 

Explica clarament el problema o aspecte sobre el que vols fer la recerca. Defineix amb 
claredat el que vols investigar i formula-ho en forma de preguntes. 

Esmenta les hipòtesis o suposicions inicials a partir de les preguntes que t’has 
formulat. (Treballs explicatius. Definició d’hipòtesi) 
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2. Per què vull investigar aquest tema? 

Explica els motius pels quals has escollit aquest tema. 
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3. Justificació i rellevància de la meva recerca. 

• Explica quina rellevància té la teva recerca des del punt de vista personal o social. 

• Reflexiona sobre quina és l’originalitat del tema. 

• Explica quin enfocament donaràs a la recerca. 

4. Com ho investigaré? (Defineixo el mètode) 
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Explica quins mètodes utilitzaràs per investigar (enquestes, experiments, treball de 
camp, recerca bibliogràfica, etc.) 

Reflexiona sobre quina és l’originalitat del mètode que faràs servir, o si ho analitzaràs 
des d’una òptica peculiar. 

5. Qüestions prèvies 

a. Què en sé segur del tema? 

b. Què em sembla que en sé? 

c. Què en voldria saber? 
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d. D’on puc treure la informació? 
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6. Índex provisional del treball 
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7. CALENDARI  (Planificació de la feina) 

Cal que elaboris un calendari de treball provisional, posant terminis a cada fase de la 
recerca: 

• Obtenció i selecció de la informació 

• Organització i processament de la informació 

• Comunicació de la informació: 

o Redacció de la memòria (provisional i definitiva) 

o Exposició oral 

8. Recursos d’informació 

1r de BATXILLERAT

Data prevista PLA DE TREBALL 

Decembre Assignació del tutor/a del TR

Gener

Febrer

Març 

Abril

Maig

Juny

2n de BATXILLERAT

Data prevista PLA DE TREBALL (orientacions)

Setembre

Octubre Lliurament TdR

Novembre Defensa TdR
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Elabora  un llistat de llocs, institucions, organitzacions, etc. on puguis recollir la  informació 
que necessites. 

9. Bibliografia consultada 

Cada vegada que consultis un llibre és imprescindible que facis una fitxa indicant: 

10.Diari de treball (Entrevistes amb el tutor/a) 

NOM DE L’AUTOR O AUTORS 

TÍTOL DEL LLIBRE 

DADES EDITORIALS: LLOC, EDITORIAL I ANY D’EDICIÓ 

PÀGINES CONSULTADES 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

MOTIU PEL QUAL L’HAS CONSULTAT 
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REUNIÓ DE SEGUIMENT 1 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista

REUNIÓ DE SEGUIMENT 2 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista
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REUNIÓ DE SEGUIMENT 3 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista

REUNIÓ DE SEGUIMENT 4 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista
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REUNIÓ DE SEGUIMENT 5 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista

REUNIÓ DE SEGUIMENT 6 Data:

TEMES TRACTATS 

ACORDS PRESOS 

Observacions del tutor/a sobre la feina feta 

Signatures 
Tutor/a Alumne/a

Data de la propera entrevista
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