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TREBALL DE RECERCA  
 

NORMATIVA 
 
1. L’alumnat ha de fer algun dels treballs de recerca proposats pels departaments. 
Només de forma justificada es podran fer treballs que no estiguin proposats 
pels departaments, després de raonar-ho amb la coordinació de Batxillerat i el 
departament afectat. L’alumne/a lliurarà, en les dates que s’estableixin, el full de tria 
al tutor/a, qui ho farà arribar a coordinació de Batxillerat. Independentment del que 
vulgui l’alumne, seran els departaments, en reunió, qui decidiran oficialment 
l’assignació dels treballs. 

 
2. L’assumpció de treballs de recerca per part dels Departaments es farà 
seguint els següents criteris: 
 

a. Seran tutors/es de Treball de recerca tot el professorat d'ensenyament 
secundari dels departaments. 

b. Als diferents departaments se'ls assignarà un nombre equitatiu 
d'alumnes, que en consens distribuirà l'alumnat corresponent a les 
persones tutores dels treballs de recerca. L'alumnat, per ordre de 
preferència, triarà tres departaments diferents segons l'àmbit que voldria 
investigar en el seu treball de recerca. 

c. Els departaments es reuniran per repartir els treballs entre els seus 
components. En els casos en què hi hagi més treballs dels que el 
departament pot assumir, es tindrà en compte l'expedient acadèmic de 
l'alumne, així tindran sempre prioritat els alumnes amb una mitjana de 
curs més alta. El Departament comunicarà a la coordinació de 
Batxillerat el llistat de treballs de recerca que no tenen tutor/a. 

d. Els treballs seran individuals o en parella i redactats en català (excepte 
els tutoritzats pel departament de castellà i el de llengües estrangeres). 

e. En el cas que alguna tutorització sigui assumida per un professor/a que 
no té garantida la continuïtat al centre, aquest farà el traspàs 
d'informació de la feina desenvolupada abans del 30 de juny al cap de 
Departament. Aquest n'assumirà la responsabilitat fins que un nou 
tutor/a sigui assignat. 

f. La coordinació de Batxillerat repartirà els treballs de recerca que els 
Departaments no han pogut assumir entre el professorat disponible. 

 
3. L'alumne haurà de fer un mínim de 5 reunions durant el procés d'elaboració 
amb el seu tutor/a per a tenir dret a ser avaluat. D'aquestes reunions i de les 
tasques encomanades i acords, quedarà constància escrita al quadern de 
seguiment. L'alumne haurà de portar aquest quadern a cadascuna de les reunions 
amb la persona tutora. La no assistència a les reunions pactades amb el tutor/a 
comportarà la pèrdua del dret de lliurament del treball en convocatòria 
ordinària. 

 
4. El lliurament dels treballs es farà en data única -segons calendari- del primer 
trimestre, independentment de la tipologia del treball. El lliurament es farà en 
format pdf. i per correu electrònic. 
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5. El treballs estaran redactats en català, tret que estiguin adscrits als departaments 
de   Llengües  estrangeres o Llengua i literatura castellana. 
 
6. L'exposició del treball es farà, segons calendari, durant el primer trimestre de segon 
de Batxillerat. 
 
7. El centre premiarà dos dels treballs lliurats i seleccionarà tres més per ser exposats 
a l'Institut.  
Els alumnes premiats participaran en el Fòrum de Treballs de Recerca de Gavà 
presentant els seus       treballs. 

 
8. Els treballs de recerca que no superin l'avaluació satisfactòriament en la 
convocatòria ordinària tenen l'opció de recuperar en convocatòria extraordinària 
seguint el següent procediment: 

 
a. Els alumnes hauran de tornar a fer un mínim de dues reunions de seguiment 
i deixar constància en un nou quadern de seguiment amb el seu tutor/a i refer 
el treball, si s'escau. 
 
b.  El lliurament i l'exposició del nou treball davant de tribunal es farà segons 
calendari. 
 
c.  La nota màxima dels treballs lliurats en segona convocatòria serà de 6. 


