
PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE RECERCA 
(curs 2010-11) 

 
 
 
 
 
 
LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
1) El lliurament dels treballs es farà el 10 de gener a les 14 hores. 
2) Tots els treballs es lliuraran a la Coordinadora de Batxillerat. 
3) Haureu d’entregar una còpia en paper i una altra en un CD. 
4) Els treballs romandran a disposició de l’Institut; per tant, us aconsellem de fer-vos-en una còpia per a 

vosaltres. 
5) Si el vostre tutor us ho aconsella, podreu presentar el vostre treball a uns Premis per al Foment de 

l’Esperit Científic del Jovent, a Exporecerca o a d'altre premis que es convoquin 
 
 
 
NORMES DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
1) Presentació formal 
 L’extensió haurà de ser d’entre 20 i  50 pàgines (sense comptar els annexos), que s’hauran de presentar 
degudament  enquadernades 
Els fulls seran Din A4 
Cal que estigui escrit amb processador de textos.El tipus de lletra serà Times New Roman 12 i 
l’interlineat de 1,5. 
Només s’ha d’imprimir una sola cara del full de paper 
Els títols s’escriuen en majúscules 
Els marges han de ser amples, especialment el de l’esquerre, i s’han de justificar tots dos sempre que 
sigui possible 
Les notes es poden inserir a peu de pàgina o al final del treball 
La portada, que haurà d’ocupar una pàgina sencera, haurà de contenir la següent informació: 
Títol 
Autor/a 
Curs 
Tutor/a del treball 
Data de presentació 
 
2) Introducció o capítol inicial 
Haurà de constar forçosament dels següents apartats: 
• Objectius i contingut del treball  
• Hipòtesi (si s’escau) 
• Metodologia i problemes que s’han presentat al llarg del treball 
L’extensió d’aquesta part hauria de ser d’un a dos fulls  
Aquesta part s’ha d’ajustar al treball que es presenta, i, per això, s’ha de redactar un cop el treball estigui 
finalitzat. 
 
3) Cos del treball 
El formen els capítols i subcapítols en què es desenvolupen les idees. Cal que estigui ben estructurat i ha 
de seguir un guió que reculli totes les dades del treball. Les frases han de ser curtes i fàcils d’entendre i 
has d’utilitzar el vocabulari específic del tema. 
 
 
 
 
 
 
4) Conclusions 



Al final del treball hi haurà d’haver un capítol sobre: Resultats o conclusions. Aquí hauràs d’explicar fins 
a quin punt has assolit els objectius plantejats, què has aconseguit demostrar o quins temes queden 
pendents. També has de donar la teva opinió personal sobre el tema. 
 
5) Annexos 
Els annexos reuneixen tots els documents o reproduccions que amplien, il.lustren o complementen un 
treball i que, per la seva peculiaritat o volum, no es poden integrar en el text o a peu de pàgina 
 
6) L’índex 
L’índex ha de reflectir el contingut del treball, les seves diferents parts i les pàgines on les podem trobar. 
L’índex pot col.locar-se tant al principi com al final del treball (darrera de la bibliografia) 
 
7) Les citacions al text: 
En un treball se citen sovint textos d’autors consagrats per reforçar certes afirmacions o per enfortir algun 
comentari que s’hi exposa. Els fragments que es citen han de tenir una extensió raonable i caldrà 
escriure’ls entre cometes. Les citacions llargues tenen un tractament gràfic especial, ja que es separen del 
cos del treball per mitjà d’alguns espais en blanc, amb un marge esquerre més ampli  i  s’escriuen amb 
lletra més petita. De cada citació n’especificarem l’autor i la font. 
 
8) La bibliografia 
Al final del treball heu d’incloure un llistat de tots els llibres, articles o documents que hagin estat 
consultats per a la realització del treball. Els llibres o articles s’ordenen alfabèticament pel primer cognom 
de l’autor. Les dades bibliogràfiques han de seguir aquests criteris: 
 
a)Per fer la citació d’un llibre: 
Cognom de l’autor (en majúscules), seguit de la inicial del nom. Títol del llibre (i subtítol, si n’hi ha) en 
cursiva. Número de l’edició (si no és la primera). Ciutat on s’ha publicat: Nom de l’editorial, Any de 
l’edició, pàgines.  Volum i sèrie si es tracta d’una col.lecció. 
En el cas que es citi diverses vegades el mateix llibres, s’acostuma a utilitzar l’abreviatura: op.cit.(obra 
citada) 
 
b)Per fer la citació d’una revista o un diari: 
Cognom de l’autor (com al llibre). Títol de l’article, entre cometes. Nom de la revista, en cursiva.Ciutat: 
Volum, data, número de la revista, pàgines on es troba l’article 
 
c) Per fer la citació de pàgines web. 
(Si es coneix) cal citar l’autor i el títol del document (segons els criteris anteriors), la ciutat d’edició i 
l’any. A continuació i entre parèntesis quadrats: pàgina web i data de la consulta. 
 
 
 
 
L’EXPOSICIÓ ORAL 
 
1) Les exposicions orals davant dels tribunals es faran el 25 i 27 de gener del 2010,  segons un calendari 

que es donarà prèviament 
 
2) A les presentacions orals hi assistiran, en petits grups,  els alumnes de 1r de Batxillerat. 
 
3)  Disposareu de 15’ per fer la vostra exposició i el tribunal tindrà 5’ per fer-vos les preguntes que 

estimi convenients 
 
4) Podreu tenir davant un guió de l’exposició, però de cap manera podreu llegir el contingut de 

l’exposició. Podreu aportar també transparències, material gràfic o qualsevol altre suport que 
considereu convenient  

 
5) L’exposició s’haurà d’estructurar segons el següent esquema: 

a) presentació, continguts i justificació del TR 
b) metodologia i fonts utilitzades 
c) conclusions i valoració personal 



En començar l’exposició, cal saludar i presentar-se als membres del tribunal 
 

6) El tribunal avaluarà la vostra exposició segons: 
a) estructura de l’exposició  
b) expressió oral 
c) capacitat de síntesi 
d) respostes a les preguntes del tribunal 
 

7) En cas de treballs en grup, tots els components del grup hauran de fer la seva pròpia exposició,      
d’acord amb les indicacions donades pel tutor. Podran plantejar cadascun la seva visió del TR o bé 
una part del mateix. Les preguntes del tribunal, no obstant, podran referir-se a la totalitat del treball. 

 
8) Us recomanem d’assajar en veu alta l’exposició, memoritzar-la i comprovar-ne la durada (10-15 

minuts) i recordeu que els membres del tribunal no han de ser , forçosament, especialistes en el tema, 
per tant eviteu els tecnicismes i mireu de fer-la entenedora per a tothom. 

 
 
  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1) La nota final estarà composta per la nota de: 

- seguiment (20%) 
- contingut (40%) 
- conclusió (15%) 
- presentació(10% 
- exposició oral (15%) 

2) Per aprovar el 2n de Batxillerat s’ha d’haver aprovat el treball de recerca 
3) La nota del treball de recerca representa un 10% de la nota del Batxillerat 
 
 
 
 

Coordinació de Batxillerat (setembre 2009 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TUTORS DELS TREBALLS DE RECERCA 
 

Els tutors de 2A i 2B hem dedicat una tutoria a comentar aquell full sobre el treball de recerca. Hem 
repartit també una còpia d’aquest escrit a tots els alumnes. Us preguem de vetllar perquè segueixin les 
instruccions donades. Gràcies 
 
 
      Coordinació de Batxillerat 


