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A l’atenció del coordinador/de la coordinadora 

de Batxillerat del centre. 

 

 

 

Benvolgut/Benvolguda, 

 

Per facilitar l’organització del Fòrum i poder ajustar les dinàmiques i agendes, us facilitem la 

informació disponible en aquests moments: 

 D’acord a l’opinió recollida en la valoració del desenvolupament del fòrum del curs 

passat, la data de celebració del 11è Fòrum serà el dimecres 26 d’abril de 2017.  

 Informar-vos que en aquesta ocasió es celebrarà a Sant Feliu de Llobregat. 

 

Així mateix, us fem arribar l’arxiu [Taula recollida dades centre 2017.doc] (1) per recollir les dades 

dels estudiants i dels seus treballs. Aquest arxiu ens l’heu de retornar quan abans millor i no 

més tard del 13 de gener.  

Volem remarcar que quan s’ompli la taula es tinguin en compte les indicacions especificades 

a la capçalera de cada columna ja que facilita el treball posterior de l’edició de la publicació i 

dels diplomes que es lliuren. 

 

El Jurat del Fòrum del curs passat ens va demanar que us facilitéssim els criteris de valoració 

que utilitzen per tal de contribuir en la millora dels treballs de recerca. A tal efecte, us 

adjuntem: 

- El full de valoració de cadascun del treballs de recerca (2) 

- Els criteris de valoració per als dos Reconeixements Especials (3) 

Es considera que saber els criteris de valoració pot repercutir en la qualitat dels treballs de 

recerca que, en alguns casos, es detecta un marge ampli de millora. 

 

 

En cop plantejat l’11è Fòrum de Treballs de Recerca, us volem avançar alguna 

informació sobre la convocatòria (pendent de fer-se encara) del premi EduRecerca-2017 

però relacionada en la tria dels treballs que realitzeu per a cadascuna de les modalitats que 

ofereix el premi.  

Les bases de la propera convocatòria encara no estan publicades però, per anar treballant,  

comptem amb la descripció del curs passat [https://sites.google.com/a/xtec.cat/edurecerca/1-

modalitats-2014].  

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/edurecerca/1-modalitats-2014
https://sites.google.com/a/xtec.cat/edurecerca/1-modalitats-2014


 

 

 

 

Com ja sabeu, el Jurat del Fòrum és el responsable de seleccionar quin treball de cada 

modalitat proposarà a optar al premi EduRecerca i per tant, cal tenir clar que, de tots els 

treballs que li arribin de cadascun dels centres, només podrà seleccionar un únic treball per 

modalitat.  

Per tant, per poder gestionar tant el Fòrum TR com l’EduRecerca amb prou coneixement des 

del CRP us lliurarem, a finals del proper mes de febrer, un full en el qual s’explicitin les 

vostres decisions i els criteris pels quals han estat decidits uns treballs i no altres, així com 

també s’expliciti la modalitat a la qual podrien optar cadascun d’ells. 

 

Com no pot ser d’una altra manera, volem acabar dient-vos que compteu amb nosaltres per 

qualsevol dubte, proposta i/o suggeriment que vulgueu plantejar ja sigui per millorar 

l’organització, el funcionament o la dinàmica del Fòrum com del premi EduRecerca. 

 

  

Atentament,  

 

 

 

Albert Cabús 

Director del CRP 

 

Sant Feliu de Llobregat, 21 de novembre de 2016 

 
 
 
 
 
__ 
Arxius referits: 

(1) [Taula recollida dades centre 2017.doc]  

(2) [Criteris_Jurat 2017.doc] 
(3) [Reconeixements especials 2017.doc] 

 


