
 

 
 

 

Avaluació treball de recerca 2018/20 
 

 

La nota final del treball de recerca es calcularà en base als següents criteris: 

 

- Seguiment tutorial: 40% de la nota final del treball de recerca 

En les sessions de tutoria individual la persona tutora haurà de qualificar la feina de               

l’alumnat. Assignarà a cada alumne/a una qualificació entre 0 i 10 punts. Els criteris per a                

l’avaluació en cadascuna d’aquestes sessions es basen en el lliurament a la persona             

tutora de les feines que ha d’anar realitzant l’alumnat en cadascuna de les etapes del               

treball. 

La persona tutora lliurarà a cada alumne/a una còpia de la fitxa d’avaluació completada              

amb la qualificació i lliurarà l’original a secretaria. En cas de disconformitat amb alguna de               

les notes del seguiment tutorial l’alumnat disposarà de 48 hores des de la data de               

lliurament de la qualificació per presentar una reclamació per escrit a coordinació de             

batxillerat. Aquestes qualificacions no podran ser modificades posteriorment. En la          

darrera sessió de tutoria individual (octubre 2019) la persona tutora comunicarà a cada             

alumne/a la seva nota final de seguiment tutorial (mitjana de les 4 notes parcials) i, si                

aquesta és igual o superior a 5, l’alumne/a rebrà el vist-i-plau de la persona tutora per a                 

presentar el seu treball al novembre. 

Si aquesta nota és inferior a 5 l’alumne/a no podrà presentar el treball a la convocatòria                

de novembre i anirà a la convocatòria de recuperació (gener 2020). En aquest cas la               

persona tutora donarà a l’alumne/a i a coordinació batxillerat per escrit un llistat dels              

aspectes a millorar en el seu treball. 

 

- Memòria escrita: 40% de la nota final del treball de recerca 

El 5 de novembre l’alumnat lliurarà a secretaria tres exemplars de la memòria escrita del               

seu treball i haurà enviat per correu electrònic l’abstract en català, castellà i anglès així               

com una imatge o dibuix representatiu del treball. 

La memòria serà llegida pel tutor i pels dos membres del tribunal. En una reunió prèvia a                 

l’exposició oral, es qualificarà la memòria escrita (fent la mitjana de les qualificacions             

posades per cadascun dels tres professors/res) i es lliurarà l’actilla de qualificació a             

secretaria. 
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- Exposició oral: 20% de la nota final del treball de recerca 

La qualificació serà atorgada pels dos membres del tribunal. Es completarà l’acta de             

qualificació que es lliurarà a secretaria. 

 

- Nota final i sessió d’avaluació 

Secretaria elaborarà l’acta provisional. Posteriorment es farà una sessió d’avaluació a la            

qual assistiran tant les persones tutores com els membres dels tribunals. 

El termini per presentar reclamacions serà de 48 hores i es presentaran per escrit a la                

coordinació de batxillerat. 

 

Recuperació: 

- L’alumnat que presenti el treball al novembre però no assoleixi una qualificació global             

mínima de 5 rebrà indicacions escrites del tribunal dels aspectes que cal millorar             

(memòria i/o exposició oral). Tornarà a presentar la memòria corregida el 8 de gener de               

2020 i/o tornarà a exposar oralment el treball al gener davant del mateix tribunal. Segons               

el cas, el tutor i el tribunal tornaran a qualificar la memòria escrita i/o l’exposició oral i es                  

tornarà a calcular la nota global aplicant els mateixos percentatges anteriors (40%            

seguiment tutorial, 40% memòria, 20% exposició oral). La qualificació màxima que podran            

assolir serà de 5 punts sobre 10. 

 

- L’alumnat que no hagi presentat el seu treball al novembre per no haver assolit la nota                

mínima de 5 en el seguiment tutorial, haurà de lliurar els tres exemplars de la memòria a                 

secretaria el dia 8 de gener de 2020. La defensa oral es farà al llarg del mes de gener, en                    

data que es comunicarà . Aquests alumnes seran avaluats per un tribunal format per 3               

professors/res. La qualificació d’aquests alumnes serà atorgada exclusivament pel         

tribunal: 2/3 per a la memòria escrita i 1/3 per a l’exposició oral, també amb un màxim                 

global de 5 punts sobre 10.  

 

- L’alumnat que no arribi al mínim de 5/10 o no presenti el seu treball a les convocatòries                 

del novembre i/o del gener disposarà d’una tercera oportunitat a la convocatòria            

extraordinària del mes de juny de 2020. En aquest cas el lliurament de la memòria es farà                 

a secretaria a principis de juny (data exacta per determinar) i la defensa oral es farà                

durant els dies de les proves extraordinàries de l’alumnat de 2n de batxillerat. Els criteris               

d’avaluació seran els exposats en els punts anteriors d’aquest apartat de recuperació,            
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depenent de si l’alumne/a havia assolit o no un mínim de 5 en la nota de seguiment                 

tutorial. La qualificació màxima que podran assolir serà de 5 punts sobre 10. 
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