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INTRODUCCIÓ 

a) Què és el treball de recerca? 
 
El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats encaminades a estudiar uns 
fets, uns fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes ben delimitats amb 
aspectes poc explorats o no gaire coneguts, amb l'objectiu d'aclarir-los i d'obtenir-ne algun 
coneixement nou. 
 
Es planteja com una eina, perquè l’alumne/a aprofundeixi en les habilitats d’investigació 
adquirides des de les diferents matèries al llarg dels estudis realitzats.  
 
El treball de recerca forma part del currículum del batxillerat i per tant té caràcter 
obligatori.  
 
Cal aprovar-lo, de la mateixa manera que la resta de crèdits per superar el batxillerat, ja 
que es planteja com un recurs que permet comprovar el grau d’assoliment dels objectius 
generals d’aquesta etapa. Suposa un 10% de la qualificació final del Batxillerat, per la qual 
cosa convé dedicar-hi atenció, esforç i exigència. 
 
L´alumne/a haurà d’escollir l’àmbit en el qual vol orientar la seva recerca amb 
l’assessorament docent.  
 
Cada treball haurà d’estar dirigit i supervisat per un tutor/a que serà un membre de l’equip 
educatiu. Cada professor/a només podrà dirigir un màxim de tres temes de treball, per 
això convé tenir preparada més d’una opció de treball per si les peticions de l’alumnat 
superessin aquest nombre. 
 
El treball de recerca es podrà realitzar de forma individual o en grup, però en aquest cas 
cada alumne/a haurà de desenvolupar un aspecte determinat del tema. En tot cas, 
l’avaluació és individual i cada persona haurà de presentar i defensar oralment la seva 
recerca davant d’un tribunal format per dos professors, preferentment que no hagin estat 
tutors de cap treball de recerca.. 
 

b) Objectius 
Entre d’altres, podríem destacar-ne els següents: 

� Consolidació dels aprenentatges 
� Recerca o investigació 
� Assolir els nivells adequats de qualitat rigor i claredat expositiva, etc. 
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c) Tipus de treballs de recerca  
� Treball d’observació  

i/o 
� Treball d’experimentació 
� Treball d’aproximació crítica 

d) Àmbits 
 

Científico-
tecnològic: 

 

• Ciències Experimentals (Física, Química, Ciències 
Naturals) 

• Matemàtiques 
• Tecnologia 

D'expressió:      

• Educació visual i plàstica 
• Música 
• Educació Física 
• Comunicació 
• Informació 

Lingüístic: 

 

• Llenguatge 
• Llengües 
• Literatura 
• Cultura clàssica 

Social:                     

• Història 
• Geografia 
• Economia 
• Sociologia 
• Antropologia 
• Filosofia 
• Història de la Ciència 
• Educació dels valors 
• FOL 
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1. PROGRAMACIÓ TEMPORAL 

1r CURS 

2n 
TRIMESTRE 

• Informació tutorial i lliurament del dossier del TR  sobre aspectes didàctics, 
metodològics i objectius. 

• Elecció del tema, preferentment dins dels proposats per cada àmbit o departament, o 
bé de forma justificada, segons els propis interessos acadèmics. 

3r  
TRIMESTRE 

• Reunió d'orientació, en els casos en què l’alumne vulgui fer un treball diferent dels 
proposats.  

• Aprovació del tema. 
• Assignació del tutor/a (poden haver-hi canvis, segons disponibilitat de professorat pel 

curs següent). 
• Establiment de les línies bàsiques de la recerca, per tal de poder començar a treballar 

–hi. 

Abans de l'estiu cal haver concretat el tema, la metodologia i les tasques a realitzar durant les vacances 

ESTIU 

• Recerca de fonts bibliogràfiques 
• Treball de camp 
• Recerca de materials d'estudi 

2n CURS 

1r 
TRIMESTRE 

• Calendari pel lliurament del treball per escrit, exposició oral i avaluació,  determinat 
pel centre a principi de curs (setembre) 

•  Disposició de dues hores setmanals dintre l'horari de l'alumnat i professorat implicat, 
per les entrevistes de seguiment del treball  amb el tutor/a 

• S'haurà d’atendre els terminis de lliurament del material que el tutor/a estableixi 
• Avaluació del procés d’elaboració del TR en la 1ª avaluació (es posarà nota) 

2n  
TRIMESTRE 

• Disposició de dues hores setmanals pel seguiment tutorial igual que en el trimestre 
anterior 

• Redacció definitiva del treball (desembre) 
• Revisió de la redacció de la memòria escrita (després de vacances de Nadal) 
• Lliurament, exposició oral i avaluació en els terminis assenyalats en el calendari 

inicial (gener). 

3r  
TRIMESTRE 

• Presentació de treballs de recerca a les Jornades Científiques i Tecnològiques de 
l’Hospitalet 

•  Recuperació dels treballs de recerca suspesos dins la convocatòria extraordinària de 
juny. 

 
Programa ARGÓ de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
- La Universitat  Autònoma de , dins del seu programa ARGÓ, ofereix la possibilitat a 

l’alumnat de secundària de l’assessorament als treballs de recerca. Han classificat els 
treballs en quatre àmbits. 1) Ciències, Tecnologia i Sanitat; 2) Ciències socials; 3) 
Ciències Humanes i 4) Educació Física. Encara que també es pot cercar ajut per a 
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d’altres treballs no proposats directament per la UAB, però que són d’interès de 
l’alumnat.   
A partir del mes d’abril el nostre centre ha de fer arribar a l’ICE de la UAB la relació 
d’estudiants interessats. Es faran sessions de treball durant el maig i el juny amb el 
professor/a de la UAB que ha proposat el tema i el tutor/a que l’ha de dirigir al centre. 
A principis d’octubre es farà una sessió amb l’alumne/a, tutor/a i professor/a de la UAB 
d’orientació i es decidirà com continuarà l’assessorament. 

- Assessorament treball de recerca per la UB.  
- Possibilitat de fer la part pràctica al laboratoris del Parc Científic de la UB dins del 

programa “Recerca a Secundària” 
- Assessorament per treballs relacionats amb el món animal per part  del Zoo. 
- Assessorament de treballs dels àmbits socials i d’expressió per part del Caixa Fòrum 

2. TUTORIA DEL TREBALL DE RECERCA 

El tutor/a assessorarà a l’alumne/a entre altres, en els aspectes següents: 
� Les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca i, en particular, pels 

mètodes de recerca específics de l’àrea dins la qual realitza el treball. 
� La concreció d’una àrea de recerca i la identificació dels objectius que es 

plantegen amb la recerca. 
� La planificació del procés de treball, per tal d’assolir els objectius previstos. 
� Canvi d’estratègies i plantejaments en cas que la metodologia triada no permeti 

assolir la resolució del problema plantejat. 
� El processament dels resultats obtinguts amb l’aplicació de metodologies adients. 
� La presentació escrita i oral dels resultats, de forma ordenada i coherent, tot 

arribant a conclusions argumentades. 
� Els criteris de presentació i avaluació que el centre hagi establert. 

 
Per a tot això, en aquest dossier s’adjunten uns fulls que poden ser utilitzats, a criteri del 
tutor, com a quadern de seguiment: dades del treball, calendari, entrevistes. 

3. ETAPES DEL TREBALL DE RECERCA 

1. Tria del tema. 
2. Delimitació del tema: Fixació de l’objectiu o hipòtesi  de partida i elaboració 

de l’esquema provisional del contingut. 
3. Planificació de la recerca. Especificació de: activitats previstes, recursos, 

materials, mètodes o tècniques, d’acord amb el treball escollit (d’observació 
i/o d'experimentació). 
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4. Documentació i activitat de camp. Recerca de documents (llibres, revistes, 
fulletons, webs, etc.) i extracció d’informació, i realització d’activitats de camp  
per obtenir dades a partir de l’observació directa o de l’experimentació. 

5. Anàlisi i interpretació de les dades, i extracció de conclusions  que 
confirmin o desmenteixin la hipòtesi o previsions fetes sobre la qüestió 
estudiada. 

6. Redacció de la memòria escrita. Elaboració d’un document escrit (35-40 
fulls), degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca. 

7. Exposició oral. Presentació del procés i resultats de la recerca davant d’un 
tribunal de tres professors inclòs el tutor/a, els quals avaluaran tota la feina feta. 

 

3.1. Tria del tema:  
Per tal d’establir el tema, l’alumne/ haurà de: 
 

- Examinar l’oferta de treballs que fa l’institut per veure si els seus interessos 
coincideixen amb algun dels temes o aspectes que s’ofereixen. Si no fos així, proposar 
el seu treball perquè pugui ser aprovat per l’equip docent . 

- Assegurar-se que el tema l’ interessa i que la recerca té un mínim de garanties de 
poder-se dur a terme. 

- Conèixer algú que li pugui facilitar informació d’activitats que li semblen interessants. 
 
Consideracions: 

- Pel què fa als temes generals, és més fàcil trobar informació, però més difícil introduir-
hi originalitat. 

- Els temes específics proporcionen originalitat i possibilitats de captar l’atenció dels 
destinataris del treball, però cal un domini més gran de la temàtica i un aprofundiment 
superior en els continguts; igualment, es compta amb menys documentació per 
consultar. 

- Sovint la millor solució rau en un tema que permeti moure’s en un context general i fer 
una derivació cap a un o varis aspectes específics. 

 

3.2. Hipòtesis 
- És important que del tema se’n tinguin certs coneixements previs. 
- Si ja es té format algun judici, opinió o criteri pels indicis o coneixements  previs, cal 

fixar aquest judici, suposició o hipòtesi de partida, de la qual se’n comprovarà després 
la validesa amb les dades obtingudes al llarg de la recerca. 

- És fonamental assegurar-se que es podrà tirar endavant la recerca, perquè hi ha 
disposició d'informació, disponibilitat de recursos, etc. 
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3.3. Esquema 
- D’acord amb els coneixements i informacions obtingudes es farà un esquema de 

treball, que caldrà revisar o modificar al llarg de la recerca. Cal fer un esbós dels 
apartats que es voldran tractar. 

- Cal posar límits a la investigació, per tal d’evitar ser massa ambiciosos o complexos. 
Interessa arribar al fons d’una qüestió de manera concreta i original. 

 

3.4. Planificació 
- Dependrà del tipus de treball, però consistiria, en general, en organitzar la recerca fent 

un llistat de les activitats diverses que caldrà dur a terme. Això permetrà, d’altra banda, 
saber si el treball és realitzable, si és massa ambiciós, si és excessivament genèric, 
etc. 

- Cal comptar no només amb la disposició pròpia, sinó també amb la de les altres 
persones (institucions,etc.) que es vulguin consultar. 

- Cal triar el mètode de treball més adient per la recerca en concret: aquest punt és molt 
important, doncs part de l’èxit del treball es basarà en la metodologia. 

 

3.5. Fonts d’informació 
- Document: Tot element portador d'informació a través d’un suport material. Exemples: 

un mapa, un cens de població, un estudi, un fòssil, un reportatge, etc. 
Es poden cercar a biblioteques, internet, associacions, etc. a través dels mots clau del 
tema escollit, consultant el catàleg o les bases de dades. 
S’han de seleccionar, descartant els innecessaris i classificar per ordre d’importància.  
Cal anotar els documents seleccionats, fent esment de: autor, títol, data i lloc de 
publicació, pàgines, i nota del contingut i valoració (indispensable, complementari, 
etc.). Serà de gran ajuda per establir la biblioteca de documents i després fer les cites 
bibliogràfiques pertinents el programa informàtic Zotero, que consta a l’annex 3. 

 
- Les biblioteques: Llocs on podem trobar col·leccions organitzades de documents 

(biblioteques, hemeroteques, fonoteques, videoteques, mediateques, centres de 
documentació, centres de recursos, museus, arxius). 

 
- La bibliografia: Conjunt de totes les obres o documents, convenientment identificats, 

que fem servir per fer el treball. 
S’haurà de consignar al final de la memòria escrita. Teniu en aquest dossier 
indicacions de com fer-la. 

       
Adreces d’interès com a fonts d’informació pels treballs de recerca (entre altres): 
- Orientació per part de la UB. Pàgina Internet: www.ub.es/secundaria 
- Orientació per part de la Facultat de Matemàtiques de la UB. 

www.ub.edu/csecundaria/ubicat. (abans del 31 de març lliurament de sol·licituds) 
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- Col·lecció de llibres de propostes de Treball de Recerca, editat per la UB. 
- Documentació de l'Arxiu Municipal (fons històrics i fons bibliogràfic local) en el Centre 

d'Estudis de L'Hospitalet (guia INTRO a la vostra disposició). 
- CD. Centre de Recursos (a la vostra disposició). 
- Centre Ambiental Mas Pins (Collserola), treballs de recerca de C. Naturals (Tel. 93 

4069560) (maspins bcn.servicom.es) 
 
Organització de la informació    
- Lectura ràpida dels documents: assenyalar-hi els fragments relacionats amb el tema. 
- Lectura atenta: subratllat i marcat  dels apartats triats. Es poden fer fitxes resum. 
 
Tècniques d’observació –Treball de camp 
- Experimentació en un laboratori: Caldrà seguir el mètode hipoteticodeductiu. Planificar 

un experiment tenint en compte els materials a utilitzar, el procediment, les variables 
dependents i independents, etc. 

- Observació del medi natural: Caldrà tenir el material adequat, és a dir, full de registre 
per anotar de forma ràpida i clara les dades obtingudes. 

- Enquestes. Comprenen les següents fases: 
• Elaboració d’un qüestionari de preguntes obertes, tancades, de fets o 

opinions. 
• Determinació de la mostra. 
• Contesta de les preguntes del qüestionari 
• Buidatge de les dades. Els resultats es poden presentar en diferents tipus de 

gràfics, taules, etc. 
• Anàlisi dels resultats 

- Entrevistes. Comprenen les fases següents: 
• Preparació de l’entrevista: objectiu, entrevistat, qüestions. 
• Realització de l’entrevista. 
• Anàlisi i buidatge de la informació 

                       
Anàlisi i interpretació de les dades 
La presentació gràfica de les dades quantificables pot ser de diverses formes, entre 
elles: 

Taules 
Gràfics de sectors 
Diagrama de columnes 
Gràfic de corbes 
Pictogrames 
Diagrama de barres 

 
Després de la notificació dels resultats caldrà analitzar-los i interpretar-los i elaborar-ne 
unes conclusions: caldrà veure si coincideixen amb les previsions o hipòtesi de partida, o 
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bé si mostren uns resultats parcialment o totalment diferents dels previstos, cosa que 
caldrà fer constar en la memòria escrita. 
 

3.6. Memòria escrita 
Parts: en negreta hi ha les obligatòries; les altres (en rodona) són facultatives. 
 

a. Coberta 
- Títol del treball, amb subtítol (optatiu) 
- Àmbit al qual pertany el treball 
- Autor o autors 
- Tutor/a que l'ha dirigit 
- Curs i grup 
- Institut 
- Població i data 
 

b. Nota d’agraïments : 
Text molt breu que on es donen les gràcies a les persones o institucions que han ajudat 
en l’assessorament del treball, o han facilitat informacions sobre el tema. 
 

c. Pròleg 
Està escrit per una altra persona diferent de l’autor/a del treball i té un caràcter de 
presentació o de suport. 
 

d. Índex general 
Presenta l’estructura de la memòria. S’hi exposen les matèries en el mateix ordre que 
apareixen en el treball, seguint les divisions en què està estructurat, amb els títols i 
subtítols. S’hi inclou des de la introducció fins als annexos, si n’hi ha.  
L’índex es correspon amb la pàgina 1. La introducció no es numera. En el cos, es 
numeren els apartats i els subapartats. No es numeren les conclusions ni la bibliografia. 
L’índex és l’últim apartat que cal realitzar. 
Per fer-lo s’han de seguir els passos següents quan s’estigui escribint a l’ordinador: 

1. A la pestanya “Inici/estils” hi ha els diferents tipus de títols que han d’aparèixer. 
Per cada apartat que es vulgui que aparegui a l’índex, cal seleccionar el títol 
corresponent, tenint en compte si és nivell 1(apartat 1 –Títol 1-) o nivell 2 (apartat 
1.1 – Títol 2-). 

2. A la pestanya “Referències/taula de continguts”, hi ha l’opció de “Taula de 
contingut”. Aquesta eina facilita la creació de l’índex automàticament. 

 
En cas d’afegir un nou apartat o informació pot actualitzar-se l’índex automàticament (botó 
dret/actualitzar camps) 
 

e. Índex d’il·lustracions (fotos, dibuixos, mapes, gràfics, taules, etc.) 
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f. Llistat d’abreviacions o de símbols 
 

g. Introducció 
Comprèn l’objectiu o hipòtesi, precisa els límits del treball indicant els aspectes que han 
quedat al marge, exposa la metodologia, els problemes trobats i presenta les etapes que 
s’han seguit. (Es redacta un cop enllestida la memòria.) 
 

h. Cos de la memòria 
Organitzada en capítols, apartats o subapartats. Acaba amb les conclusions. 
És el nucli del treball. N’és, doncs, la part més important, on ha de quedar reflectida la 
recerca i els resultats. Està precedit per la introducció  i li seguirà l’apartat de conclusions 
que clouran la tesi del treball. 
S’hi descriu i explica el contingut del treball, dividit en capítols que distribueixen i 
estructuren els diferents aspectes. Aquets han d’anar precedits d’un títol que, a més 
d’especificar-ne el contingut, contribueixi a aclarir i classificar les idees generals del 
treball. 
 
A l’hora de redactar-lo va bé tenir en compte algunes recomanacions: 

• Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d’equilibri quant a la seva 
extensió. 

• Tots els apartats han de numerar-se segons els models d’esquema (1.-1.1 -1.2-...), 
i el seu format ha de seguir un criteri homogeni en tot el treball (grandària de la 
lletra dels apartats, tipus de lletra, si està o no en negreta/cursiva, etc). 

• Els apartats han d’estar situats segons una lògica. 
• S’ha d’evitar la repetició de continguts. Si això es fa de manera voluntària, l’única 

raó és insistir, aclarir o reforçar algun punt, i se n’ha de consignar la intencionalitat. 
• Totes les afirmacions s’han de basar en raonaments o materials concrets i 

demostrables. Les referències a d’altres autors, han de ser breus. Les cites s’han 
de fer constar en nota a peu de pàgina, separant-les del text per una línia fina o al 
final del capítol. Sobretot, no es pot plagiar mai els autors. 

• L’apartat de conclusions constitueix una de les finalitats del treball. Poden formar 
per elles mateixes un capítol a part dins l’índex, o bé poden estar incloses dins els 
apartats o capítols corresponents, si són conclusions parcials. 

 
i. Redacció de les conclusions: 

S’han de defensar, per mitjà de raonaments exposats al llarg del cos del treball, un seguit 
de punts, de deduccions, que cal que estiguin molt estructurats. Així mateix, també cal 
apuntat els problemes sorgits i els dubtes que resten pendents. És important saber per 
què s’han obtingut aquests resultats. 
Les conclusions també ens serveixen per fer una valoració final del treball, amb caràcter 
de síntesi, apuntant noves línies d’investigació futura. 
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j. Bibliografia 
És de gran ajuda per oferir el llistat bibliogràfic utilitzar Zotero, d’acord amb l’annex 3. 

 
Normes per la bibliografia: 

� llibres: 
COGNOM (en versaleta) i nom (en rodona) de l’autor o autors, o bé el NOM  DE LA 
INSTITUCIÓ o ORGANISME(en versaleta) responsable del document. 
Títol i subtítol (en cursiva).  Lloc d’edició (en rodona). Editorial o organisme editor(en 
rodona). Data de publicació (en rodona) 
Exemple: PALOMERAS,Daniel, Diccionari mèdic essencial. Barcelona: Edicions 62,1998. 
 

� Article de revista: 
COGNOMS( en versaleta) i nom /en rodona) de l´autor o autors de la part “Títol i subtítol” 
(entre cometes) de la part. Preposició “dins” (en rodona). Referència completa del llibre o 
monografia en què és inclosa(amb el títol i subtítol  en cursiva). Pàgina o pàgines(en 
rodona i precedides de l ´abreviatura p.) que hi ocupa la part. 
Exemple: TUSON,Jesús. “La història de l´alfabet i la funcionalitat de l´escriptura”, dins 
VILÀ,   Montserrat. Normativa i ús de la llengua.Barcelona: Graó, 1999, p. 63-70. 
 

� Consulta d´Internet: 
COGNOM (en versaleta) i nom (en rodona) de l´autor o autors, o bé el NOM  DE LA 
INSTITUCIÓ o ORGANISME(en versaleta) responsable del document. 
Títol i subtítol (en cursiva).Adreça (entre angles i en rodona). Data de consulta(en rodona i 
entre claudàtors). 
Exemple: UNIVERSITY OF NEW MEXICO.Printing Terms Dictionary. <http://uniprint/a.htm> 

[consulta:17.2.2000]. 
 
La llista de totes les entrades bibliogràfiques s´ordena alfabèticament, pel cognom o 
directamente pel títol  si no figura la responsabilitat del document. 

 
k. Annexos: Han d’anar numerats i titulats 
l. Índex de noms propis 
m. Índex temàtic 

 

3.7. Exposició oral   
Durant aproximadament 30 minuts s’haurà d’exposar oralment el treball. D’aquest temps, 
uns 20 minuts són reservat a l’exposició pròpiament dita i 10 minuts a respondre les 
preguntes que puguin fer els membres del tribunal (2 professors), que prèviament ja han 
llegit la memòria escrita.  
 
Preparació de l’exposició 
Cal elaborar el guió o esquema dels punts principals a tractar: 
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- Introducció: s’ha d’anunciar el tema, justificar l’elecció i l’interès actual que pot tenir; 
s’hi ha de presentar l’objectiu o hipòtesi. 

- Desenvolupament: descripció sintètica i clara dels punts bàsics. 
- Conclusions: presentació dels resultats, comentats i relacionats amb la hipòtesi 

plantejada. Cal esmentar les dificultats trobades durant la recerca i es poden indicar 
nous camins d’investigació sobre la qüestió estudiada. 

És convenient realitzar assaigs davant del tutor o dels companys per adquirir seguretat i 
controlar el temps, detectar defectes i comprovar la claredat de l’exposició. 
 
Presentació de l’exposició 
Caldrà vetllar tots aquets aspectes, per tal que l’exposició oral tingui qualitat: 
- Utilitzar un to de veu suficientment alt per ser escoltat sense dificultat per tot l’auditori, 

articular clarament i parlar amb naturalitat sense rigidesa. 
- Variar el ritme i el to 
- Parlar amb correcció i adequació lingüística 
- Mirar l’auditori i no fixar la vista sempre en l’esquema 
- No abusar dels mitjans de suport 
- Respectar el temps 
- Saber captar l’interès de l’auditori amb, per exemple, alguna anècdota o reflexió 

personal. 
 
Elements de suport 
Una exposició pot millorar si va acompanyada de diapositives en Power Point, Prezzi,... 
fotocòpies, transparències, diapositives, documents, vídeos, imatges, etc En la utilització 
d’aquests materials cal tenir en compte, entre d’altres, els aspectes següents: 
- Controlar la durada 
- Seleccionar amb cura 
- Utilitzar no més de 15-20 transparències o diapositives 
- Tenir-ho tot ordenat 
- Cada transparència o diapositiva ha de contenir textos breus, esquemes o gràfics 

simples 
- Els gràfics o quadres han de tenir un títol que els identifiqui 
- Comentar i no llegir les projeccions 

 

4. COMPOSICIÓ DEL TEXT ESCRIT I PRESENTACIÓ FORMAL DE LA 
MEMÒRIA 

4.1Aspectes formals 
- El text s’ha de  presentar escrit en un ordinador, en fulls mida DIN A4 a una sola cara. 
- Interlineat: 1,5 en tot el text i 2 entre els punt i apart. Entre apartats diferents deixar 

doble espai.  
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- Encapçalament: Nom del treball i nom de l’apartat corresponent. Ha d’estar separat de 
la resta del text per una o dues línies fines. 

- Peu de pàgina: Nom de l’alumne/a i curs i també separat amb una o dues línies fines. 
- Número de pàgines: en la part inferior, centrat. 
- Marges:  

- superior 3-3,5 cm   
- inferior 2,5-3 cm   
- esquerre 3-4 cm   
- dret  2-2,5 cm 

- Alineació del text: justificat.  
- Tipus de lletra: ha de ser clara. 
- Mida de lletra: 12, excepte les notes a peu de pàgina i els gràfics, etc. que ha de ser 

més petita. Els títols també poden ser d’una altra mida. Es pot utilitzar negreta, 
subratllat o cursiva per diferenciar: parts, capítols, subcapítols, etc. Però sempre 
mantenint el mateix criteri en tot el treball. 

- Notes a peu de pàgina:  a la pestanya “Referencies” hi ha l’opció per insertar nota al 
peu de pàgina. Es pot fer servir tant per annexes, com bibliografia, glossari o altres 
aclariments. La pauta a seguir seria la següent: 

- Els números de peu de pàgina seran correlatius segons l’ordre d’aparició en el text (el 
propi programa ho fa), i en el text s’ha d’indicar la referència corresponent (si és 
bibliografia, annex, etc.)  

- Qualsevol tipus de figura (gràfic, foto, taules etc) ha d’estar acompanyada a sota de la 
numeració de la figura, títol amb breu explicació (tipus de lletra inferior a la del text 
principal) i referència de la font d’informació en cas que no sigui creada pel propi 
alumne/a, tot seguint el següent exemple: 

 
 

4.2 Treball de redacció 
Esborranys inicials 
Abans d’iniciar la redacció de la memòria cal revisar l’índex i modificar, si cal, els títols i 
l’ordre d’aparició. 
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Per començar, és bo no fer de manera lineal la redacció de cada un del capítols, sinó de 
manera fragmentària i seguint l’interès o la prioritat que es vulgui donar. En aquest sentit 
és important començar per la part que es considera més important del cos del 
treball.  
 
Un altre aspecte important és que les primeres redaccions tenen com a finalitat incorporar 
els materials a l’estructura prevista. És necessari integrar-los i desenvolupar-los de forma 
coherent, que tingui sentit.  
 
Per acabar, ens referirem als aspectes de forma: la correcció d’estil i, si fos necessari, 
l’ortogràfica, sempre són tasques amb les quals finalitza un treball d’aquest tipus. .Això no 
vol dir, és clar, que mentre es redacta l’esborrany, no s’hagin de tenir en compte aquests 
aspectes. 
 
Redacció final 
Un cop fet l’esborrany, cal fer una lectura completa tant per part de l’autor/a com del 
tutor/a. Cal repassar la redacció, que ha de ser clara, entenedora i correcta. Amb frases 
no gaire llargues per facilitar-ne la comprensió. Paràgrafs també no massa extensos. 
 
Un cop fetes les correccions ve la revisió final del text que acaba amb la correcció d’estil i 
ortogràfica. 
 
Enquadernació 
Cal fer dues còpies del treball, una per cadascun dels professors que formaran el tribunal 
d’avaluació. L’Institut farà les còpies gratuïtament. 
 
L’original es per ser conservat per l’alumne i les còpies queden pel centre, així com una 
còpia del treball en suport informàtic. 
 
Pel que fa a l’enquadernació de l’original és a càrrec del alumne/a i és convenient utilitzar 
tapes dures. 
 
Es poden utilitzar les impressores de les aules amb ordinadors. 
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ANNEX 1 
 

ELECCIÓ DEL PROJECTE DE TREBALL DE RECERCA 
CURS 2016-2017 

 
 
NOM I COGNOM  
 
CURS:  
 
MODALITAT:  
 
OPCIÓ DE TREBALL (ÀMBIT)  
 
 
 
a) Què vull investigar? 

Es tracta d’explicar clarament el problema o aspecte sobre el que voldries fer la 
recerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Quins interessos i preferències personals fan que hagis escollit aquest tema? 
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ANNEX 2 
 

PROPOSTES PELS TREBALLS DE RECERCA DEL BATXILLERAT 
CURS 2017-2018 

 
L’alumne/a ha de triar un àmbit o tema general entre els proposats pels departaments. 
Dins el tema triarà o proposarà una línia de treball, en aquest cas s’haurà d’acceptar pel 
departament corresponent. En cas de no ser acceptada la proposta es realitzarà una 
entrevista entre alumne/a i el departament per determinar el treball. 
 
 
ÀMBITS                            TEMES 
 
CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC 
(DEP.EXPERIMENTALS)  
 MEDI AMBIENT: 

Alteracions de la salut per problemes mediambientals: Nitrits,    
dioxines, excés o insuficiència de calci... 
Soroll 
Que fem amb les deixalles? 
Els purins 

 NOVES TECNOLOGIES: 

Nanotecnologia 
Energies futures 
Web de Ciències o de Tecnologia 

 SALUT: 

Automedicació. Efectes secundaris dels medicaments 
Influencia dels factors mediambientals en el càncer (Epigenètica 
del càncer) 
Relació virus-càncer 
Malalties genètiques: Polimorfismes genètics 
Alteracions genètiques: Cromosomopaties (XXY) 
Tècniques mèdiques: radiografies, ecografies, gammagrafies, 
TAC, etc 
Cirurgia estètica: una moda o una necessitat 
Les plantes medicinals i les seves aplicacions 
Biotecnologies 

                                                   Tècniques de reproducció assistida 
Què mengem? 
Anàlisi de greixos en els aliments 
El món del vi 
Microorganismes i fermentació 
La donació d’òrgans, la donació d’òvuls 
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TREBALLS DE CAMP: 

Estudi grups d’animals del Zoo 
L’aigua 
Biologia cel∙lular 
Biologia molecular 
Roques urbanes 

 GENÈTICA: 

Mosques i gens 
 QUÍMICA APLICADA: 

Additius alimentaris 
Plàstics 
Sabó i neteja 
Petroli, no només un combustible 
La guerra bacteriològica i/o química 
Què fem després del Fontserè (estudis, treballs d’ex-alumnes) 

                   
(DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES)              

Evolució històrica de la Geometria:d’Egipte i Mesopotàmia fins a 
Eratòstenes.  
Cosmologia: Com es va crear l'Univers? 
El Sistema Solar. 
Els nombres 
Lògica proposicional i taules de veritat 
L’infinit petit i gran 
Seccions còniques 
Els nombres complexes. 
Aproximació de funcions:Sèrie de Taylor. 

 
SOCIAL  
(DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ)           
 ORGANITZACIÓ D’EMPRESES: 

Especulació del sector immobiliari 
Efecte econòmic de la immigració 

               
 (DEPARTAMENT  C.SOCIALS)                      

La Unió Europea 
La salut mental a L’Hospitalet 
La salut mental d’infants i adolescents 
Los mitos en el Génesis 
La mediació escolar 
La ciutat de l’Hospitalet 

EXPRESSIÓ:        
(DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ)                
 EDUACIÓ VISUAL:       

Art i publicitat 
Dissenys d’aparadors a les botigues de Barcelona 
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Tractament de la dona en el cinema: subjecte o objecte. 
Escenografia i decorat i psicologia del personatge 

                   MÚSICA: 
Cultura de carrer 

LINGÜÏSTIC:                 
(DEPARTAMENT  DE LLENGÜES)                 

Los nuevos lenguajes (el lenguage icónico, Internet...) 
Las jergas estudiantiles: la multiculturalidad 
La poesía urbana. El compromiso social. El hip-hop 
Planteamientos éticos en el cine de ciencia ficción 
Lorca y el flamenco 

 
 (DEPARTAMENT DE  LLENGÜES ESTRANGERES) 

British English and American English (La diferència entre l’anglès 
britànic i l’anglès americà) 
The influence of de literature in Englishin the cinema 
nowadays.(La influència de la literatura en llengua anglesa en el 
panorama del cine actual) 
English idioms (Expressions fetes en anglès) 

                             
 

ANNEX 3 
 
Reproducció del document que ens van repartir a la visita de la UB on s’ofereix un tutorial 
per instal.lar i fer servir el programa Zotero de tractament de fonts bibliogràfiques, recurs 
valiosíssim per incorporar les cites bibliogràfiques dins la memòria i elaborar la bibliografia 
final: 
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