TREBALL DE RECERCA
1. Calendari del Treball de Recerca 2019/2020
1r Batxillerat
28 de juny

Data màxima per fer el 1r seguiment amb el/la tutor/a de
recerca.
2n Batxillerat

13 de setembre

Data màxima per fer el 2n seguiment amb el tutor de recerca.

11 d’octubre

Data màxima per fer el 3r seguiment amb el tutor de recerca.

5 de novembre

Data màxima de lliurament de l’esborrany del treball al tutor.

11 de novembre

Lliurament del Treball de Recerca al tutor fins a les 15:00. Cal
entregar un exemplar enquadernat en paper i un altre en
format digital (pen-drive, degudament identificat). Al treball
s’hi adjuntaran els fulls de seguiment i l’autoavaluació de
l’alumne degudament emplenats.

Setmana del 18 al
22 de novembre

Exposicions orals del Treball de Recerca.

29 de novembre

Lliurament de les notes als alumnes.
Presentació de reclamacions escrites amb registre d’entrada
a la Secretaria de l’institut fins al 5 desembre a les 15:00 h

16 de desembre

Convocatòria especial per a treballs que s’hagin de revisar
per errades d’ortografia i d’expressió. Lliurament dels treballs
revisats al tutor.

20 de desembre

Convocatòria especial per a treballs que s’hagin de revisar
per errades d’ortografia i d’expressió. Lliurament de les notes
del TdR als alumnes.

13 de gener de
2020

Convocatòria especial per a treballs suspesos. Lliurament
dels treballs revisats al tutor.

28 de gener de
2020

Convocatòria especial per a treballs suspesos. Tribunal
d’incidències. Aquests treballs només podran obtenir com a
nota màxima un 5.

__________________________________________________________Treball de Recerca

2. Seguiment del TdR
-

El tutor del Treball de Recerca és qui vetlla pel seguiment, que consisteix a:
o Realitzar quatre trobades, com a mínim, amb l’alumne.
§

L’alumne establirà un primer contacte amb el tutor i haurà de
presentar-li el guió de la recerca (durant el mes d’abril de 2019).

§

Es realitzaran, com a mínim, tres trobades més, en cadascuna de
les quals serà necessari omplir un full de seguiment, tant per part de
l’alumne com del tutor. En aquestes entrevistes es fa el control sobre
l’estat del treball i s’estableixen objectius per a les pròximes
trobades.

o A l’última trobada l’alumne haurà d’omplir, juntament amb el full de
seguiment, la rúbrica d’autoavaluació.
o L’alumne serà el responsable de guardar els fulls de seguiment i presentarlos al tutor en el moment de fer la trobada.
3. Avaluació del TdR
A l’hora d’obtenir la nota del Treball de Recerca es tindran en compte tres aspectes:
a) Seguiment del treball

40% de la nota

El tutor del Treball de Recerca omplirà
la rúbrica d’avaluació del seguiment.

Per

poder

aprovar el TdR és
imprescindible
aprovar
la

nota

La informació que s’ha anotat en
els fulls de seguiment durant les
trobades.

per

mínima és un 5.

b) Treball escrit

-

el

seguiment,
tant,

A l’hora d’omplir-la tindrà en compte:

-

La

rúbrica

d’autoavaluació

de

l’alumne.

40% de la nota

El tribunal del TdR omplirà la rúbrica
d’avaluació del treball escrit.

c) Exposició oral

20% de la nota

El tribunal del TdR omplirà la rúbrica
de l’exposició oral.

Una vegada avaluats els tres aspectes assenyalats, el tribunal del TdR omplirà l’acta
d’avaluació del Treball de Recerca.
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