Calendari treball de recerca 2018/20
Data

Contingut

Desembre 2018

1a tutoria de grup (introducció, tria del tema)

Gener 2019

2a tutoria de grup (estructura general, calendari, avaluació)

Dijous, 10 de gener

Data límit pel lliurament a secretaria del full de demanda tutor als
departaments.

Setmana 19 febrer

Publicació del llistat amb el departament assignat a cada treball.
Centrar i acotar el tema del treball.

Febrer-Març 2019

Tasques:
Esborrany de l’índex
Redactar la introducció: motivacions, objectius i metodologia

Febrer-Març 2019

3a tutoria de grup (com redactar el treball de recerca i referències)
Lliurament al tutor de l’índex i la introducció. Retornar revisat per a fer
les correccions pertinents.

Setmana 25 de març 2019
Tasques:
Redactar els resultats de la part experimental.
Abril 2019

4a tutoria de grup (competència lingüística)

Maig 2019

5a tutoria de grup (tractament de dades estadístiques i enquestes)

Juny 2019

6a tutoria de grup (exposició oral)
Lliurament al tutor del marc teòric. El tutor retornarà aquest material
revisat abans de finals de juny.

Setmana 3 juny 2019

Tasques:
Recollida de proves (entrevistes, visites, enquestes, treball de
laboratori, pràctiques de taller, etc.) per a la part experimental
de la recerca.
Redactar els resultats de la part experimental.

Setmana 2 setembre 2019

Lliurament al tutor de la part experimental de la recerca elaborada
amb els resultats redactats.
El tutor ho retornarà revisat per tal que l’alumnat en faci les
correccions pertinents.

Setembre 2019

Tutoria repàs (competència lingüística)

Setmana 16 setembre 2019

Lliurament al tutor de la versió corregida de la part experimental
Tasques:
Redacció de les conclusions i del llistat de referències.
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Octubre 2017

Taller (exposició oral)
Lliurament al tutor de les conclusions i del llistat de referències. El
tutor ho retornarà revisat.

Setmana 14 octubre 2019
Tasques:
Preparar el lliurament del treball complet.
Lliurament al tutor del treball complet.
Setmana 21 octubre 2019

El tutor el retornarà revisat i donarà el seu vistiplau per a la presentació
a la secretaria del centre.

5 novembre 2019

Lliurament al tutor del treball complet

Novembre 2019

Assaig amb el tutor de l’exposició oral del treball

Dijous 14 novembre 2019

Exposicions orals

Dimecres 8 gener 2020

Presentació a secretaria de la memòria escrita dels treballs no aprovats
o no presentats a la 1ª convocatòria

Gener 2020

Exposicions orals (convocatòria de recuperació)

Juny 2020

Presentació a secretaria de les memòries i defensa oral dels treballs no
aprovats, o no presentats, a les convocatòries anteriors.
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