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Quan els alumnes fan el treball de recerca (a partir d’ara TR) es troben en una situació en què 
han d’elaborar un treball com no han fet fins al moment. Coneixen les eines amb què l’hauran 
d’elaborar, el processador de textos, el full de càlcul, etc, però potser no han tingut un treball a 
les seves mans per poder dir: “Així és com ha de quedar un treball de recerca”. Per tant, es 
tracta d’un treball on el pes principal està en la recerca en sí, i la preocupació per la presentació 
d'aquests resultats hauria de ser secundària. El que es pretén amb aquest treball (TFM) és 
fomentar que els TR siguin millors any rere any, intentant cometre el mínim d’errors repetitius. 
Els alumnes han de ser capaços d’analitzar el TR d’un company i valorar què té de bo, què té 
de dolent i quina idea s'emporta per aplicar al seu propi treball. 
De tirar-se endavant aquesta proposta, els tutors dedicarien una o dues sessions amb els 
alumnes a ensenyar altres treballs de recerca; el fruit d’aquestes sessions implicaria la millora 
substancial dels TR, no només en l’aspecte formal, sinó que en alguns casos els pot despertar 
algunes inquietuds i possibilitar la continuació d’altres TR que quedessin amb possibilitats 
d’ampliació. 
Aquesta millora es produirà mitjançant una o més sessions orientades a ensenyar als alumnes 
com i què s’ha de fer en l‘elaboració d’un TR basant-se bàsicament en treballs que s’han anat 
fent durant els anys anteriors. A més, el TR és un element fonamental per l’alumne de 
batxillerat, perquè serà el primer treball amb prou maduració que probablement haurà de 
realitzar durant la seva vida acadèmica i laboral. Per tant, és un moment molt important per 
assentar les bases del criteri per decidir què es considera un bon i un mal treball. 
Un altre aspecte a destacar sobre la major part dels TR és el seu cicle de vida. L’alumne el fa, 
se l’avalua i, en la majoria dels casos, aquells TR cauen en l’oblit i, en el millor dels casos, 
algun, ocasionalment, guanya un premi. Per tant, el cicle de vida del TR es proposa que sigui 
diferent: se l’hauria de valorar més un cop realitzat, ni que no guanyi cap concurs, i hauria de 
ser consultable de manera quotidiana i natural per tots els alumnes. 
Aquesta memòria pretenia contenir el resultat d’aquestes sessions, però per motius de 
coordinació i de calendari, no s’han pogut posar en pràctica; tot i això, s’ha permès passar unes 
enquestes als alumnes de primer de batxillerat. Per tant, alguns dels comentaris que s’aniran 
trobant al llarg treball estan basats en el resultat d'aquestes enquestes1. 
Per altra banda, com a conclusió del treball també es pot trobar un llistat d’elements a tenir en 
compte als centres per fomentar que aquesta consulta sigui prou àgil i fàcil de fer. 
  

                                                        
1 Veure annex enquestes o bé 10.1 Resultats de les enquestes 
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Els objectius d’aquest treball són: 

• Tenir criteri sobre els altres treballs. 
• Interessar-se pels TR dels centres de secundària d‘altres anys i reviure’ls. 
• Ser capaç de comparar, analitzar i valorar l’expressió escrita, l’ortografia, el contingut, 

l’estructura, el format (gràfics, taules, figures, imatges), annexes, etc. 
• Diferenciar trets positius i negatius en l’elaboració del propi treball de recerca i dels 

altres treballs de recerca consultats. 
• Dissenyar i dur a terme unes sessions on es puguin realitzar activitats que despertin 

l’interès dels alumnes per consultar treballs de recerca d’altres anys. 
• Aconseguir una eficiència/perfecció dels treballs actuals dels alumnes aprenent de les 

altres experiències. 
• Donar uns consells per fomentar l’organització i funcionalitat d’aquestes sessions per 

millorar l’accés i la consulta dels treballs de recerca.  
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El centre on he realitzat el pràcticum organitza els TR per departaments, és a dir, que una 
còpia del TR que ha realitzat l’alumne va a parar a un arxivador al departament del qual el 
professor tutor en forma part. En principi, no hi ha cap altre activitat al voltant d’aquest treball 
de recerca, un cop arxivat, a no ser que el TR quedi marcat a la memòria del tutor o d’algú del 
tribunal; així doncs, aquell TR en principi no torna a veure la llum. 
Al centre no hi havia un registre ni cap llista on ningú el pogués anar a consultar. Per això, l’any 
passat es va realitzar un TFM que consistia en un buidatge en un full de càlcul dels TR 
d’aquest institut2. Aquest buidatge va consistir en copiar el títol, l’autor, el tutor i la nota 
obtinguda de cadascun dels treballs i proposar una interfície de consulta d’aquests treballs. 
Enguany s’ha proposat que es faci una aplicació web on els alumnes puguin posar el treball de 
recerca un cop finalitzat i tant els professors com els alumnes els puguin cercar i trobar. 
Com a resultat de les enquestes, resulta que alguns (però pocs) professors tenen la iniciativa 
pròpia d’ensenyar treballs semblants als que estan cursant els alumnes. Altres vegades són els 
propis alumnes que demanen o busquen treballs semblants. Sigui com sigui, per culpa d’una 
simplicitat excessiva en la formulació de l’enquesta no queda clara la finalitat amb què cerquen 
o consulten aquests TR però alguns ho fan i d’altres no.  
Recordo que durant el meu TR el tutor em va ensenyar altres TR amb l’única finalitat que 
copiés el format amb què estava presentat aquell TR. Tot i que em va ajudar bastant, el resultat 
no va tenir res a veure amb el qual vaig consultar. No obstant això, em va servir per veure quin 
nivell/estil de treball esperava de mi el tutor del TR. 
  

                                                        
2 TFM-ICE-UPC: El Treball de Recerca de Batxillerat a l’àrea de Tecnologia a l’IES _. per Laia 
Diaz Rull lectura el dia 8 de juliol de 2010. 
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La XTEC té a la seva pàgina web un llistat de consells, trobades i fòrums on l’objectiu principal 
és  ensenyar diferents TR a un públic general; entrant en matèria, un dels objectius del Fòrum 
de treballs de recerca “Ciutat del Prat” és: “Oferir suggeriments i idees sobre treballs de recerca 
a l'alumnat de propers cursos.” Per tant, podem determinar que hi ha una certa sensibilitat en 
certs centres/departaments/espais enfocada a ajudar als alumnes de batxillerat amb les idees i 
l’enfocament del seus TR.  
Sobre el TR hi ha moltes pàgines web: l’edu3653, JRosell4, FSala5, i més6; en totes aquestes 
parlen de com fer TR basant-se en la metodologia i en la recerca però sense donar una 
oportunitat a l’alumne de detectar quins treballs  
A la majoria de casos s’ensenyen exemples de treballs de recerca guanyadors de premis. El 
que no es veu en aquest cas és el rerefons és donar a conèixer uns TR seleccionats és que els 
alumnes que els consulten no tenen criteri propi sobre aquests TR. Senzillament es creuen que 
el TR és molt bo i no ho poden jutjar per si mateixos. Estem davant d’una situació on, com és 
evident (donada la naturalesa dels concursos), no hi ha una participació activa de l’alumne en 
el criteri de selecció del que li estan ensenyant, senzillament ha d’acceptar que són bons 
treballs i l’alumne s’ha de guardar la seva opinió.  
En general, sempre hi ha treballs bons i dolents, però el criteri dels que són bons i dels que no 
ho són bé determinat pel tribunal que l’avalua. Respecte al cas que ens ocupa, l’alumne hauria 
de tenir prou capacitat i esperit crític per poder valorar els treballs que a ell li interessen per 
poder donar la seva opinió i que els alumnes puguin passar-la any rere any, independentment 
de la nota que li hagi atribuït el tribunal a aquell treball. En part, això és un canvi de mentalitat 
per part de l’alumnat i també del professorat, perquè s’està equiparant als alumnes als 
professors en quant a la valoració que en pugui fer un alumne vers un treball d’un altre alumne. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
3 http://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/index.htm 
4 http://www.xtec.es/~jrosell3/pdf/download/recerca.pdf 
5 http://www.xtec.cat/~fsala/tr/iniciar.htm 
6 http://www.xtec.cat/centres/b7006733/calaix/treballderecerca/index.htm 
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La solució proposada consisteix en dur a terme unes sessions amb els alumnes de primer de 
batxillerat un cop han triat el tema del seu TR perquè analitzin TR d’altres anys. El 
funcionament de les sessions està dividit per etapes en les quals començaran avaluant-se a sí 
mateixos, continuaran amb què esperen obtenir dels altres treballs que creguin que a ells els hi 
manca, faran l’anàlisi dels altres treballs i finalment s’emportaran un feedback pel seu treball. 

Aquest procediment els ajudarà a l’elaboració formal del treball i també podrà ajudar en alguns 
casos amb la línia a seguir per agafar diferents idees de tots els treballs que arribin a consultar. 

Al mateix temps produirà un seguit de avaluacions dels propis alumnes sobre els treballs 
consultats de manera que les cerques de cada any siguin més eficients sobre els treballs que 
es volen consultar. 

Per tal de dur a terme aquestes sessions, una possible forma seria amb un programa de gestió 
que: 

• Permetés cercar per diferents camps:  
o Cerca general: És l’opció de cercar per un camp que busqui en tots i cadascun 

dels apartats. En general es sol i es pot acotar a les paraules clau com és el 
cas, o bé també podria servir els camps: el resum, al títol i tutor. 

o Àrea temàtica: Opció desplegable per la que s’ha de poder triar el departament 
al qual pertany el TR que s’està buscant. 

o Franja de temps: S’ha de poder triar entre quins períodes de temps es vol fer 
una cerca: un any enrere, dos, deu, del 1999-2002. etc. 

o Tutor: Més que l’autor del TR que només hauria d’aparèixer una sola vegada a 
la BBDD, és més interessant fer la cerca pel tutor.  

• Permetés a cada alumne un cop acabat i avaluat introduir el seu propi treball. Els 
camps proposats serien: 

o Títol, data de defensa, autor/s i tutor/s del TR. 
o Motivació: L’interès que hi ha hagut darrera la idea original, el motiu personal 

que ha portat a fer aquest TR. 
o Idea original del treball: breu explicació on l’alumne exposi què pretenia abans 

de començar a fer aquell treball. 
o Resultats: breu resum que exposi els resultats obtinguts s’ha arribat amb la 

recerca. 
o Resum del treball: on s’inclogui tot el procés que s’ha dut a terme per arribar 

als resultats. 
o Objectius: Els que apareixen dins del document. 
o Índex: Tots els punts que hi ha al treball. 
o Nota: La nota de la valoració del tribunal. 
o Paraules clau: Deu paraules que identifiquin el TR. 
o Departament: Departament al que pertany el tutor assignat. 
o Codi CDU: Aquest codi és l’utilitzat per les biblioteques per la classificació dels 

llibres. Utilitza un número d’unes 5 xifres, on va delimitant la matèria del que es 
tracta d’esquerra a dreta i finalment s’afegeix les inicials de l’autor. Es sol posar 
al llom i a l’interior dels llibres. 

o De fer una generalització a tota Catalunya, també s’hauria d’introduir l’institut. 
• Permetés afegir valoracions sobre els treballs dels companys: 

o Un cop acabades les valoracions s’haurien de poder introduir, tal com 
comentaris, o suggeriments. 
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Es pretén que els treballs produeixin en els alumnes un efecte de pluja d’idees, un joc de rol 
que faci que els alumnes es posin al paper de l’autor del treball i l’animi a agafar diferents idees 
de diferents treballs. Per contra, el que no ha de passar és que un alumne només vegi un 
treball de recerca entregat pel seu tutor en mà i li digui: “Vull que et fixis en aquest treball”; 
probablement, tindrà més probabilitats de copiar-lo que no pas si en veu molts de diferents amb 
les seves notes posades i els revaluarà amb una pauta i uns criteris estipulats. 
 
Per tant, es proposa que el funcionament de la sessió amb els treballs de recerca es dugui a 
terme en diferents etapes: 
 

• Analitzar quina serà l'evolució del TR, les etapes per les quals passarà, en quin estat 
està i quant li queda per acabar. Això es pot fer omplint una fitxa individual que portarà 
a revisar-la al final. 

• Analitzar què espera dels TR dels altres anys: trobar idees per organitzar resultats, 
resoldre dubtes, etc. 

• Elaborar, amb l’ajuda de tota la classe, una pauta i uns criteris que es creguin comuns. 
És important que aquesta part la duguin a terme els alumnes sols i, per tant, la figura 
del professor ha de ser de suport i de guia. S’adjunta una taula d’exemple perquè el 
professor pugui conduir la sessió cap al màxim elements necessaris per dur a terme 
l’activitat amb els millors resultats possibles. 

• Passar a l’acció, fer la cerca dels TR i detectar aquells que resulten interessants pel 
seu TR, ja sigui per la temàtica, per la nota obtinguda, pels comentaris dels altres anys, 
per la valoració general, etc. 

• Un cop té els treballs seleccionats, l’alumne haurà de validar mitjançant la pauta que ha 
elaborat amb tota la classe cadascun dels treballs, individualment. Fent una llegida en 
diagonal del treball ha de ser capaç de treure’n una valoració i posar-li una nota. Per 
fer-ho, haurà d’omplir una fitxa de cada treball amb els comentaris que cregui oportuns 
per cada camp i la seva opinió. Aquests comentaris s’afegiran a l’expedient del treball 
per anar enriquint aquestes sessions i ajudar a les cerques de treballs d’anys 
posteriors. 

• Per finalitzar, l’alumne haurà d’extreure de les fitxes que ha anat omplint de tots els TR 
les seves pròpies conclusions de millora, què li ha agradat més i què menys. Tornant al 
començament, un cop extret què s’emporta dels altres anys utilitzarà la seva fitxa inicial 
per continuar el seu TR amb una línia a seguir, amb l’experiència d’allò que li agradaria 
aplicar i què ha après que no s’ha de fer. 
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 A continuació hi ha una taula amb les activitats per fer a les sessions desplegades: 
 
Objectius Activitat Duració Observacions Material 

necessari 
Analitzar el 
contingut del seu 
TR 

Elaborar un esquema 
del TR separant el que 
està fet, el que falta per 
fer i el que s’ha de 
retocar. Emplenar una 
fitxa del propi TR amb 
l’esquema. 

20’ L’esquema ha de 
contenir les tres 
parts diferenciades. 

Fitxa del 
propi TR 

Analitzar què 
s’espera obtenir 
dels altres TR 

Destacar amb l’esquema 
anterior del propi TR 
quins apartats es volen 
millorar. Definir 
temàtiques per consultar 
els altres treballs. 

10’ Han de sortir com a 
mínim 2 
departaments 
diferents. 
La fitxa d’avaluació 

- 

Tenir criteri amb 
els altres TR 

Elaborar amb tots els 
alumnes en grup una 
fitxa d’avaluació dels 
altres TR. 

20’ La fitxa ha de ser 
prou completa. 
Veure la fitxa annexa 
d’exemple. 

Full en blanc 

Cercar altres TR Mitjançant un 
cercador/llistat/etc., fer 
una cerca i triar mínim 5 
treballs que coincideixin 
amb els interessos de 
l’alumne 

10’ La cerca ha 
d’incloure treballs de 
diferents 
departaments / 
àrees. 

 

Documentar els 
TR consultats 

Emplenar les fitxes 
pertinents per avaluar 
els treballs analitzats 

20’ Posar les idees dels 
treballs en les fitxes  

Fitxes dels 
altres TR 

Extreure les 
pròpies 
conclusions 

Emplenar la fitxa pròpia 
iniciada al començament 
del seu TR. 

15’ Acabar la pròpia fitxa  Fitxa del 
propi TR 
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Els elements a observar es poden separar en dos apartats: per una banda,  el contingut del 
treball respecte a l’interès que pugui tenir l’alumne en relació al seu TR; per altra banda, el 
treball en sí mateix. Durant les sessions s’haurien de contemplar les dues vessants. A 
continuació es mostraran alguns dels elements més comuns a contemplar el treball: 
 

• Estructura: Tractant-se d’un TR, hi ha un índex regulat pel Decret 142/2008, del 15 de 
juny, que explica les parts que ha de tenir, com a mínim, un TR; per tant, no cal valorar 
si hi són o no uns apartats en concret, perquè tots els TR tenen o haurien de tenir la 
mateixa estructura. 

• Objectius: Una part molt important de la documentació és la claredat amb la que 
queden reflectits els objectius com la coherència del que es pretén assolir, com el que 
queda assolit. 

• Expressió escrita, lèxic i ortografia: Si el treball presenta adequació, coherència i 
cohesió, és a dir, si està ben redactat, separat per paràgrafs i amb frases ben 
estructurades, el llenguatge és adequat al tipus de TR i no presenta faltes 
ortogràfiques. 

• Imatges i taules: Les taules s’han de numerar i indexar. A més, les taules han de tenir 
les descripcions adequades per entendre el significat. Tant la presència com l’absència 
d’imatges i taules s’ha de contemplar per entendre el significat. 



 Màster en Formació del Professorat  
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,  

Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  
 

!
"#$!%!&'()*+)(!,-!.(,/0--!1,!(,2,(20!0!30(.)(!1,!-4050-+02)6!1,!.(,/0--7!1,!(,2,(20!0'.,()8(7!
98(1)!:-.;7!$0(.<!

D!

• Gràfics: Hi ha gràfics? I de ser així, s’entenen? És important que l’alumne pugui veure 
ràpidament què li està volent transmetre una taula amb moltes dades. La simplicitat 
dels gràfics és important i no serveixen si no estan ben pensats perquè no assoleixen 
l’objectiu que tenen. 

S’han posat alguns exemples, però són molts els apartats que es podrien valorar, com les 
notes a peu de pàgina, el format de l’encapçalament i peus de pàgina, la bibliografia 
consultada, etc.  
Alguns dels apartats anteriors han estat treballats a tecnologia o informàtica de forma 
independent. A les classes de processadors de textos s’ha explicat com incloure gràfics i taules 
en un document, però potser no s’ha explicat, com fer una taula de contingut, o bé, quan s’han 
de fer peus d’imatge, de taula, etc. 
 

@".#8233,-#)C9*&(9M9:*9+,-#,#)2#+(9M9:*9+,-#
Abans de donar per acabat el treball de recerca els alumnes duran a terme una sessió 
d’autoavaluació i coavaluació. Aquesta sessió es faria a falta de dos mesos per entregar el TR 
per donar temps a fer modificacions. No requereix d’un programa de gestió ja que els alumnes 
tenen els documents in situ, i no fa falta cercar-los, només farien intercanvis entre ells. 
El funcionament és el següent: Els alumnes puguin intercanviar-se els TR i fer-se els uns als 
altres una sessió de coavaluació. Aquesta sessió aniria acompanyada d’una fitxa d’intercanvi, 
el contingut de la qual podria ser el següent: el format; la correcció lingüística; la distribució del 
treball; el desenvolupament de totes les parts del treball, etc. Els companys es podrien anar 
apuntant les propostes els uns als altres, per tal d’avaluar-se entre si. Això repercutiria 
positivament en tres vessants:  

• l’alumne ha d’avaluar diferents treballs, de manera que veu què han fet els seus 
companys i en pot suggerir millores. 

• l’alumne, al veure els altres treballs, pot veure diferents formes de fer que li poden 
agradar més per al seu propi treball. 

• l’alumne, al rebre les diferents avaluacions dels companys, rep la part que s’ha pogut 
perdre durant la seva observació i que els seus companys li apuntaran. 

Un cop acabada la sessió, l’alumne s’emportarà les diferents avaluacions i podrà fer una tria, 
de les propostes i millores de canvi que li han fet els propis companys. En aquesta sessió, no 
s’està avaluant treballs anteriors, sinó treballs actuals entre iguals, i que encara no estan 
acabats, per tant, els suggeriments que li han aportat els companys, els propis alumnes se’ls 
haurien d’adjuntar com annex al propi treball. 
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Pel que fa al funcionament de les sessions, es recomana que els alumnes tinguin al seu abast 
els TR; per aquest motiu, es proposen les següents recomanacions: 
Ubicació 
El centre hauria de tenir els TR localitzats en un sol lloc o departament. Si es disposa de 
biblioteca, aquest seria el lloc adient i s’haurien de classificar els TR com si fossin llibres. 
Programari 
Seria convenient que el centre disposés d’un programari de gestió adequat pel que es vol 
classificar amb etiquetes i comentaris. Hi ha programaris de gestió de biblioteques de codi 
obert i lliure distribució que la xtec, com fa amb el moodle, podria proporcionar; per exemple: 
Koha, un programa que permet afegir comentaris i distingir entre diferents biblioteques (o 
instituts). 
Equip docent 
És vital que tot l’equip docent estigui involucrat en un projecte d’aquestes característiques. La 
base de la recerca hauria de permetre que des de la classe de tutoria, no  
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Títol  
Resum 
 
 
 
 

 

Objectius 
 
 
 

 

Índex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apartats a 
millorar 
 
 
 

 

Idees d’altres 
treballs 

Idea Títol Autor 
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Títol 
 

 

Nota 
obtinguda 
 

 

Àrea 
 

 

Valoració 
textual 
 
 
 
 

Tot el referent a l’àmbit del text: cohesió, coherència, adequació, 
faltes d’ortografia, ... 
 

Puntuació 

 

Valoració 
visual 
 
 
 

Tot el referent a l’àmbit visual: taules, gràfics, fotografies, 
imatges, .... 

Puntuació 

 

Valoració 
formal 
 
 
 
 

Tot el referent a l’àmbit formal: portada, índex, encapçalament, 
peu de pàgina, bibliografia, conclusions, ... 

Puntuació 

 

Idees que 
t’aporta 
aquest treball 

Idea Pàgina Àmbit 
Ex: posar dades en 
forma de taula i també 
en gràfics enlloc de 
només la taula. 
 

32 Gràfic 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Valoració i 
puntuació 
global 

Puntuació: 
Valoració: 
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Els resultats esperats, a curt termini, són que els alumnes tinguin més facilitats per trobar 
referents en què basar els seus treballs, agafin diferents idees i els ajudi a innovar. 
S’espera, per tant, que els alumnes que no tenen prou clar com fer el treball, quan hagin de fer 
el document final del treball de recerca els hi resulti més fàcil, i els que ja tenen les idees clares 
i no necessitin aquest tipus de sessió ajudin amb les cerques a aquells companys que sí ho 
necessiten. 
Indirectament, els alumnes cuidaran més els detalls perquè seran objecte d’anàlisis.  
A llarg termini, es crearà una base de coneixement conjunt amb els comentaris dels alumnes 
per cada treball de recerca que ajudarà als futurs alumnes a fer una cerca més eficient i poder 
destriar millor aquells treballs que trobin més interessants. 

!F"!#I23*:&9&#)2#:23#2%O*23&23#
Per poder parlar en propietat, s’han dut a terme unes enquestes, que es poden trobar als 
annexes, que s’han elaborat pels alumnes de primer i segon de batxillerat. Les preguntes estan 
encaminades a veure la situació actual i el resultat de l’aplicació d’aquest treball. Aquests 
resultats corresponen a 120 alumnes de primer de batxillerat7, de dos centres de dues 
poblacions diferents: 
 
Coneixes l’existència 
d’algun altre treball de 
recerca que s’assembli 
al teu treball de 
recerca? 
 

 
Aquesta pregunta anava a encaminada a la recerca que han pogut fer els alumnes a l'hora de 
triar el seu tema, ja que quan s’ha fet, a finals de maig, ja tenien el treball triat. La conclusió és 
que molts pocs alumnes tenen coneixement d’altres semblants. 

Està fet al centre?  
 

 
Els mateixos alumnes que responen que sí que tenen coneixement són els que asseguren que 
està al centre. 

                                                        
7 Quan es va determinar què preguntar a les enquestes, no es van poder passar a segon de 
batxillerat perquè aquests alumnes ja no assisteixen des de finals de maig amb tanta regularitat 
al centre i no haguessin sortit uns resultats representatius. 
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Saps si està a la teva 
disposició? 
 

 
Altre cop, el mateix grup d'abans sap que està a la seva disposició. 

T’has plantejat tu 
mateix consultar treballs 
de recerca d’altres 
anys? 
 

 
Aquesta resposta no és massa concluent perquè inclou els que coneixen l’existència d’altres 
treballs de recerca; per tant, podria ser que fóssin continuacions. Es demostra que hi ha una 
certa inquietud però no majoritària. 
T’ho ha proposat el teu 
tutor del treball? 
 

 
El resultat és prou aclaridor de la situació; no hi ha gaires professors que proposin la consulta 
d’altres treballs als alumnes i, dels que hi ha, la majoria dels alumnes són els que han respost 
que coneixen d’altres treballs que s’assemblen als seus. 

En el format del treball, 
tens clar l’ús de la 
inserció d’imatges, peus 
de pàgina, taules, 
gràfics d’estadístiques? 
 

 
Aquesta resposta és contundent, ja que la majoria d’alumnes tenen clar l’ús d’un processador 
de textos i com fer-lo servir per tenir una bona documentació del treball de recerca. 
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A Quina nota li 
demanaries com a 
mínim a un treball que 
haguessis de consultar 
per què et serveixi de 
referent? 
B Quina nota esperes 
treure del teu treball de 
recerca? 
 

 
Resposta impactant: la majoria d’alumnes demana que si ha de consultar un treball, aquest 
tingui un 9,06 com a mínim. Per altra banda, tots els alumnes (100%) esperen treure un 10 del 
seu treball. 

Creus que s’hauria de 
dedicar una/es sessions 
a consultar els treballs 
de recerca d’altres anys 
amb tota la classe? 
 

 
A la majoria d’alumnes els hi agradaria fer una sessió d’avaluació dels treballs de recerca. 

Creus que cadascú 
s’hauria d’interessar en 
consultar els treballs de 
recerca d’altres anys? 
 

 
Tot i que, en un rpimer moment, sembla una contradicció donada la pregunta anterior, es pot 
interpretar com que s’hauria de fer de tot, és a dir, fer una sessió conjunta no descarta l’altra. 

Creus que milloraria el 
teu treball si poguessis 
veure com ho han fet 
per poder-ho 
igualar/superar? 
 

 
Igual que les anteriors; no tothom estava dacord en fer les sessions, però si es féssin creuen 
que el resultat seria enriquidor pels seus propis treballs. 
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Segons la teva opinió, 
els treballs de recerca 
haurien d’estar 
digitalitzats (format pdf) 
per poder-los 
descarregar i consultar 
lliurement (a nivell de 
tota Catalunya)? 
 

 
Respecte a aquesta pregunta, s'hauria de fer un debat per analitzar els pros i contres. 

Creus que això 
fomentaria que hi 
hagués còpies? 
 

 
La còpia de treballs de recerca podria ser el motiu pel qual hi ha tants No per fer un repositori 
digital de treballs de recerca. 

Després d’aquestes 
preguntes, tens interès 
en consultar altres 
treballs per poder fer el 
teu millor? 
 

 
Donada la respostas, crec que aquesta enquesta ha fomentat l’interès pels treballs de recerca 
d’anys anteriors. 

 

!!".#$%),+9)('3#
Per tal d’avaluar els resultats d’aplicar aquest sistema, es podrien utilitzar diferents indicadors: 

• Control de les fitxes: Recollir les fitxes que fan els alumnes sobre els seus propis 
treballs i comptabilitzar el número i la qualitat de les propostes que s’extreuen i, al 
mateix temps, fer una classificació per poder extreure unes estadístiques. 

• Validació de les propostes: Fer adjuntar a l'entrega final del treball de recerca les 
dues fitxes que s’han anat generant durant el seu desenvolupament: la del 
començament i la d’abans de l’entrega. Aquestes fitxes poden ajudar al tribunal i al 
tutor a tenir en compte l’evolució que ha tingut l’alumne del TR i podrà determinar com 
li han afectat les sessions en aquell treball en concret. 

• Treballs consultats: Comptabilitzar el número de treballs que es consulten i, al mateix 
temps, fer un històric de les avaluacions que se’n fan per detectar si hi ha algun treball 
que és consultat repetides vegades. 

!F"4#L''('#)2#A*%+,(%9J2%&#
El procés és senzill. Són dues etapes, una inicial i una final. L'única fallida d’aquest 
funcionament seria que un alumne no participés en alguna de les dues fases per culpa d’alguna 
indisposició; en aquest cas, el tutor haurà de fer els possibles perquè participi en algun altre 
grup o en alguna hora extraordinària.   
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Alguns dels riscos i aspectes a tenir en compte que poden sorgir són: 
 

• La còpia. És el risc que els alumnes copiïn idees o fragments de text de treballs 
d’altres anys sense indicar-ho. 
! Es demanarà als alumnes que signin un document conforme els TR consultats 

s’han utilitzat només com a material de consulta. Si s'ha utilitzat íntegrament un text 
hauran de citar la font; per tant, signen un document conforme no faran plagi. 
Donat el cas de fer una còpia no podran dir que no eren conscients i segurament 
els hi costarà més fer-ho. 

• Pressió. Que es vegin cohibits per culpa d’altres treballs més elaborats que el que 
creuen que poden arribar a fer, és a dir, que creguin que no són capaços d’arribar a fer 
un treball com els consultats.  
! És important que els treballs que consultin siguin de tots els nivells i no només els 

que guanyen els premis o reben les millors avaluacions.  
• Falta d’idees. És possible que a mesura que vagin passant anys, els alumnes trobin 

que els treballs que ja han triat, ja s’hagin fet.  
! Donat el cas, els alumnes podran trobar a través del cercador les oportunitats de 

millora que aporten els treballs i donin continuïtat o un altre punt de vista a l'hora de 
tractar aquell tema. A més, als comentaris que han de posar els alumnes es poden 
contemplar a la proposta de millora dels treballs. 

• Valoració del tribunal envers la valoració dels alumnes. Els treballs de recerca són 
avaluats per la memòria, la defensa i el recorregut del TR aportat pel seu tutor. Aquesta 
valoració no quedarà reflectida a la memòria, i els alumnes que analitzaran el TR en 
funció del que hi hagi a la memòria i li donaran una valoració que podrà no coincidir i/o 
causar un prejudici envers d’aquell treball. 
! S’haurà de conscienciar que tots els treballs, com el seu, passen per unes etapes i 

que seran avaluats per totes en funció d’uns percentatges; per tant, la nota 
reflectida pel tribunal no ha de ser indicador ni crear un prejudici per ells a l'hora de 
fer la seva avaluació. En aquest cas, serà més important l’avaluació dels altres 
companys que hauran fet amb antelació. 
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Crec que el treball de recerca és un element fonamental per la base dels alumnes per la seva 
futura vida acadèmica i professional. Al mateix temps, si saben que el seu treball de recerca 
serà consultat en un futur tot i no participar en cap competició, pot fomentar que els alumnes 
s’esforcin més. 
El fet de fomentar l’avaluació d’altres treballs així com l’autoavaluació i coavaluació permet 
treballar la competència d’aprendre a aprendre amb el treball de recerca.  
Per altra banda, no hi ha gaires requisits per tirar endavant aquesta proposta en qualsevol 
centre, només classificar adequadament els treballs de recerca i ganes de fer aquestes 
sessions de tutoria. 
Els resultats es podran veure reflectits, per un costat, amb l’increment del valor afegit dels 
treballs amb el contingut de les pròpies fitxes i, per l’altre, amb les aportacions que faran els 
alumnes dels altres treballs. Aquest esperit crític i capacitat per decidir els conduirà a ser més 
exigents amb sí mateixos. L’aprenentatge entre iguals, que és del que estem parlant, tot i que 
no amb el sentit estricte d’explicar-se el contingut els uns als altres sinó a través del paper, és 
en què els alumnes avui en dia se senten més identificats i, per tant, tenen més llibertat 
d’expressió i són més participatius. 
El més important és que s’assoleixen els objectius plantejats, ja que els resultats esperats 
juntament amb els indicadors de control poden assegurar que el procés funcioni adequadament 
i els alumnes sàpiguen diferenciar els trets positius i negatius dels treballs així com al llarg del 
temps es vagi aconseguint una eficiència i perfecció en l’elaboració del TR.  
Considero que aquestes sessions són una eina molt útil per als alumnes ja que els pot ajudar a 
millorar any rere any els treballs de recerca. He trobat molt útil realitzar aquest treball i, com a 
estudiant de batxillerat, m’hagués agradat rebre una sessió així. 
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• Decret 142/2008, de 15 de juliol, DOGC núm. 5183, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat. 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/Batxillerat/Curriculum%20mat%
E8ries/treball_recerca.pdf 

• Programari Koha www.koha-community.org v.3.4.0, Actualització: 22/04/2011  
• Fòrum de treballs de recerca “Ciutat del Prat” 

http://www.xtec.cat/se-baixllobregat4/recerca/forumre7.htm Data de la última 
actualització: Actualització: 22/02/2010. 

• Generalitat de Catalunya. Dep d’Ensenyament. XTEC, Batxillerat – El treball de 
recerca, últim accés 20/04/2010: 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=
91 

• El Treball de Recerca de Batxillerat a l’àrea de Tecnologia a l’IES _. per Laia Diaz Rull, 
lectura el dia 8 de juliol de 2010. Màster en Formació del Professorat d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, 
ICE-UPC. 

 


