
TREBALL RECERCA - 1ª SESSIÓ TUTORIA 
 

 
1. Què és el treball de recerca? 
 
• El treball de recerca és una petita investigació sobre un tema determinat, tutorat per una 

persona docent, emmarcat dins d’un matèria o interdisciplinar. 

• Consisteix en un conjunt d’activitats  estructurades i orientades a recercar en l’àmbit 
escollit, i en molts casos implica activitats de camp: enquestes, experiments, muntatges, 
visites, entrevistes, ... i no només recerca bibliogràfica.  

• Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat i cal aprovar-lo per a assolir el títol 
de batxiller.  

 
2. Objectius generals del treball de recerca 

 
• Utilitzar coneixements i procediments adquirits des de diferents matèries per a realitzar un 

treball d’investigació sobre un tema concret 

• Triar un tema adequat 

• Recórrer a fonts d’informació adients i fer-ne un bon ús  

• Manifestar regularitat, responsabilitat, esforç i rigor en la realització del treball 

• Tenir la capacitat de treballar en equip per a aquells que el realitzin amb un company/a 

• Organitzar temporalment la feina, adequant-la al calendari proposat i complint els terminis 
de presentació dels diferents apartats de la recerca 

• Tenir iniciativa en la resolució dels problemes que vagin sorgint, tot i seguint les 
indicacions de la persona tutora 

• Estructurar els continguts de la recerca de forma lògica 

• Elaborar una memòria formalment correcta (ordenació dels continguts, correcció de 
l’expressió escrita, cita de les referències bibliogràfiques,...) 

• Analitzar els resultats de la recerca i elaborar unes conclusions 

• Presentar oralment el treball de manera clara i sintètica, sent capaç de respondre a 
preguntes sobre el tema 

 
 
3. La tria del tema del treball de recerca 

 
• El treball de recerca s’inicia amb la resposta a la pregunta “Què investigar?” 

• No ha de tractar-se d’un tema  enciclopèdic 

• Cal definir clarament quin serà l’objectiu principal de la recerca i quins en seran els 
objectius secundaris. Per això el millor és intentar buscar resposta a una pregunta 
concreta sobre el tema triat 

• Aquesta pregunta constituirà el títol del treball, que serà millor com més breu, clar i 
atractiu 

• Hi ha dues maneres de plantejar els objectius:  

 Redactar-los en forma de pregunta/es a les que es vol donar resposta 

 Plantejar-los com a qüestió a investigar (hipòtesi): en aquest cas la recerca 
anirà enfocada a validar aquesta hipòtesi, o a descartar-la, en funció dels 
resultats obtinguts 

• Abans d’iniciar el treball, cal valorar si es disposa dels recursos suficients per a poder 
realitzar la recerca sobre el tema triat, ja siguin les fonts bibliogràfiques o els mitjans per a 
poder dur a terme una recerca experimental, enquestes, entrevistes,... La investigació ha 
de ser possible amb els mitjans dels que disposa l’alumne/a 

• Un cop nomenada la persona tutora, caldrà valorar conjuntament la viabilitat del tema de 
recerca triat i, si cal, reconduir-lo abans de començar la feina 
 

4. Calendari 
En document adjunt 

 


