
Respecte el lliurament de TdR:

● El 2 de novembre s’han de lliurar els treballs a Secretaria de 9 a 13h.
○ El lliurament dels treballs consta de 3 passos (el treball no es

considerarà lliurat si no s’han fet els 3 passos ineludiblement):
■ Han de lliurar una còpia en paper a Secretaria el dia indicat de

9 a 13h. Aquesta còpia en paper, si la demanen, el tutor del tr els
hi podrà retornar un cop publicades les qualificacions del tr.

■ Una còpia del treball en format digital. El format digital s’ha de
lliurar de la següent manera: l’alumne ha de compartir el tr en
format pdf (el nom de l’arxiu ha de ser: cognoms_nom de
l’alumne_títol del treball) com a molt tard el mateix dia que ha
de lliurar la còpia en paper a Secretaria i abans de les 10 del
matí, amb el seu tutor del tr i amb la Coordinador de batxillerat a
l’adreça: batsatorras@gmail.com.

■ Han d’omplir el següent formulari abans del mateix dia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewMVxYFy96zvjZ
NSlZM42S4d4DPiG0S1FzBZS09aKO0CKFEw/viewform?usp=sf_l
ink

■ Els treballs en format paper ens els trobarem més tard, al nostre
armariet de la sala de professors.

● La setmana següent, publicarem els tribunals d’avaluació de les recerques.
Tribunals de 2 professors de distint departament. Haurem de llegir, a més dels
nostres, els treballs de l’altre membre del nostre tribunal (ens els haurem
d’intercanviar segons la composició del tribunal) per poder valorar-los abans de
l’11 de novembre i comprovar que document digital i el treball escrit són
iguals.

Adjuntem també la graella de valoració (per tal que la tingueu a mà a l’hora
d’avaluar)

● A mitjans de novembre a la tarda, tindran lloc les presentacions dels treballs.

El temps d’avaluació de cada treball serà de 30 minuts dels quals:
○ Un màxim de 10 min. per a que l’alumne faci la seva presentació. Pot

mostrar un power, prezi o qualsevol altra proposta en format informàtic o
no.

○ Uns 10 min. apx. durant els que els professors els farem preguntes i
observacions.

En aquests 10 min. si ja sabem que el treball s’ha de suspendre, direm a
l’alumne els punts que ha de canviar, millorar o afegir al treball per a
recuperar-lo. Si encara no ho tenim clar, els informarem a partir del dia
següent, hauran de venir a buscar-nos ells per conèixer les consideracions a
tenir en compte.

○ El temps restant, el tribunal farem sortir a tots de l’aula i, un cop sols,
decidirem la nota que se li posa, omplirem i signarem l’acta d’avaluació
(document adjunt).
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Les notes han de ser nombres enters obligadament!!!!!

○ En acabar totes les presentacions del nostre tribunal, baixarem totes les
actes signades al despatx de Cap d’Estudis i les dipositarem a la safata
corresponent. Cal no marxar del centre sense haver-ho fet.

● Davant la disconformitat de la qualificació obtinguda del treball de recerca per
part de l’alumne, aquest tindrà 24 hores per fer la reclamació. En aquestes 24
hores l’alumne haurà de parlar amb el seu tutor del treball de recerca per
entendre la qualificació i si continua estant-hi disconforme, haurà de presentar
per escrit un document exposant els motius i arguments de la seva
desavinença en un termini de 48 hores des de la publicació de les
qualificacions. La revisió de la qualificació del treball de recerca pot comportar
la millora o empitjorament de la qualificació.

● Els suspesos que han presentat els treballs podran recuperar, els que no han
lliurat els treballs no tenen dret a la recuperació. Els treballs de recuperació es
lliuren directament al professor tutor (mirar el document adjunt de pautes per a
la recuperació de les recerques, si-us-plau)

● Dates de recuperació:
○ 2a oportunitat: durant el mes de maig es podran presentar els treballs

de recerca revisats i refets segons les indicacions dels professors tutors.
Si els alumnes aproven en aquesta 2a oportunitat encara es podran
presentar a les PAU de juny.

○ 3a oportunitat: a començaments de juny es podran presentar els treballs
de recerca de nou revisats i de nou refets. Si els alumnes aproven en
aquesta 3a oportunitat ja solament es podran presentar a les PAU de
setembre.

Adjuntem el document de pautes per a la recuperació de les recerques.

Recordeu que el treball ha d’incloure l’Abstract.

El treball l’han de lliurar en format paper a Secretaria,
han de compartir el treball amb el tutor i amb la
Coordinadora de Batxillerat (batsatorras@gmail.com)
seguint les instruccions donades i d’omplir el formulari
indicat. Sense aquests 3 passos, no es dóna un treball
per lliurat

.
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