
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El treball de recerca de batxillerat a l’Institut Bernat Metge 

DOSSIER DE L’ALUMNAT (2a part) 
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A l’institut Bernat Metge, l’alumnat de 1r de batxillerat realitza el procés de tria del 

tema del treball durant el segon trimestre. Prèviament, ha estat informat des de la 

tutoria sobre què és, com i quan s’ha de realitzar. 

Al llarg del tercer trimestre se li atorgarà un tutor o tutora per dirigir-li el treball. 

Aquesta adjudicació pot ser provisional, en funció dels canvis de plantilla del pro-

fessorat de l’institut. En aquests casos, durant setembre o octubre es produiria 

l’assignació definitiva de les tutories pendents. 

Està previst que al juny es pugui iniciar ja el treball, que continuarà durant l’estiu i 

els primers mesos del curs vinent.  

Entre gener i febrer es lliura el treball i es realitza l’exposició oral. Les dates exac-

tes de presentació del treball apareixen en el calendari de cada curs. 

 

Tria de temes 

Els departaments fan una oferta de temes 

que es pengen a la web de l’institut (do-

cument: Dossier de temes del treball de 

recerca). 

L’oferta dels departaments queda sintetit-

zada en una graella, el “full de tria”, que 

es proporcionarà a l’alumnat a tutoria. La 

graella es configura a partir de l’oferta i la 

demanda de cursos anteriors i de la dis-

ponibilitat del professorat del centre de 

cada curs.  

En aquest full de tria, cada alumne/a ha 

d’escollir un total de 4 temes (un de cada 

bloc) mitjançant un número de l’1 al 4 que 

escriurà a les caselles de la columna de la 
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dreta, segons l’ordre de preferència  (l’1 

designa el tema preferit). 

Els 4 temes triats han de coincidir amb algun 

dels temes proposats pels departaments del 

centre al document abans esmentat. 

A més, cada alumne/-a pot fer la seva oferta 

personal a través del full “Proposta de tema 

propi per a un treball de recerca”, que s’ha 

de demanar al tutor o a la tutora del grup-

classe. 

En cas que l’alumnat proposi un tema propi, el 

presentarà conjuntament amb el full de tria. 

És necessari  presentar també aquest full de 

tria per si el treball propi proposat no fos ac-

ceptat pel departament corresponent. 

 

Adjudicació dels treballs 

L’adjudicació dels treballs de recerca es farà pel procediment de numerus clausus 

o llistes tancades. Tindrà preferència l’alumnat que hagi obtingut més punts en el 

còmput de totes les matèries durant el primer o primers trimestres del curs, segons 

els terminis que a cada curs decideixi el centre. En el cas de l’alumnat que no cursi 

totes les assignatures, es farà un càlcul proporcional.  

A banda del criteri numèric, es tindrà en compte si la tria de temes està relacionada 

o no amb les assignatures que l’alumnat cursa en la seva opció de batxillerat (ma-

tèries comunes o específiques), o amb els estudis posteriors que tingui pensat rea-

litzar.  
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Presentació del treball de recerca 

Els treballs acabats han de presentar-se per duplicat a les oficines de l’institut 

abans que acabi el termini màxim (dia i hora) establert pel centre. A més, de forma 

obligatòria, i en el mateix termini, l’alumnat ha d’enviar el treball en format pdf a la 

següent adreça electrònica: treballderecerca@institutbernatmetge.cat 

 

Avaluació  

Com qualsevol assignatura de batxillerat, la qualificació del treball de recerca és 

numèrica, del 0 al 10.  

L’avaluació del  treball de recerca consta de tres parts: 

a) Nota de seguiment o procés del treball, que equival a un 30% del total. La 

qualificació d’aquesta part correspon únicament al tutor o tutora del treball de 

recerca. Per acord de la Comissió 

Pedagògica del centre al curs 

2016-17, cal que l’alumnat hagi 

assistit a un mínim de sis sessions 

presencials i productives amb el 

seu tutor o tutora per poder obte-

nir la màxima puntuació en aquest 

apartat. En casos excepcionals, a 

criteri del tutor o tutora, alguna 

d’aquestes sessions presencials 

pot ser substituïda per sessions 

on-line. 
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b) Nota del cos del treball, que 

equival a un 40% del total. Aques-

ta part la qualifica un tribunal for-

mat per tres membres del claustre 

del professorat (excepcionalment 

pot ser de dos membres), un dels 

quals és el tutor o la tutora del tre-

ball. En aquesta fase es valoren 

aspectes formals (que tingui 

l’estructura exigida, una correcta 

presentació, etc.) i de contingut 

(originalitat, rigor expositiu-

argumentatiu, etc.). 

c) Nota de l’exposició oral del tre-

ball, equivalent a un 30%. Com en 

el cas de l’apartat anterior, és el 

tribunal qui atorga la qualificació. 

La claredat i el rigor emprats, la capacitat de síntesi i la presentació de material 

complementari i de suport (power point, etc.) seran els aspectes a tenir en 

compte per part del tribunal. 

 

Els tribunals són dessignats per la Coordinació Pedagògica i la Coordinació de 

Batxillerat del centre. 

 

Revisió de nota 

Un cop publicades les notes finals dels treballs de recerca, l’alumnat que no estigui 

d’acord amb la qualificació obtinguda té dret a presentar per escrit una reclamació, 

que únicament pot afectar a les notes corresponents al cos del treball i a l’exposició 
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oral. Les possibles reclamacions sobre la fase de seguiment han de fer-se i resol-

dre’s durant el mateix procés del treball.  

La reclamació serà atesa pel Director del centre, que nomenarà un nou tribunal que 

revisarà el treball escrit i, si s’escau, l’exposició oral. 

La revisió pot implicar un canvi de nota en positiu o en negatiu en qualsevol dels 

apartats afectats. 

 

Recuperació del treball 

L’alumnat que no hagi presentat el treball en el termini establert o que tingui una 

nota inferior a 5 haurà de presentar-se a la recuperació que tindrà lloc aproxima-

dament durant el mes d’abril, en les dades indicades al calendari de curs. Seguirà 

amb la mateixa tutoria i amb el mateix tema. Durant el procés de recuperació, 

l’alumnat haurà de continuar les entrevistes de seguiment amb el seu tutor o tutora 

fins al lliurament del treball, amb les mateixes condicions que en el període ordina-

ri. La qualificació màxima serà de 5. 

En casos excepcionals, quan la nota suspesa del treball impliqui per si sola la repe-

tició del curs, el centre podrà atorgar una darrera oportunitat de recuperació durant 

la setmana de les proves extraordinàries.  
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