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Els Treballs de Recerca són, sens dubte, un repte en el qual l’alumnat de batxillerat ha de posar en joc 
els diferents coneixements i capacitats adquirits davant una tasca d’investigació.  
Conscients d’aquesta importància, i amb la voluntat de donar continuïtat a la celebració d’aquest 
certamen, s’inicia la difusió de la convocatòria de l’11è Fòrum de Treballs de Recerca per al proper curs 
escolar, amb la intenció de posar a l’abast de l’alumnat de batxillerat un recurs que contribueixi, encara 
més, a fomentar el seu sentit crític, potenciar el rigor del treball i, sobretot, estimular les seves 
capacitats comunicatives. 

Què és el Fòrum de TR? 
És una mostra de Treballs de Recerca que, realitzats per l’alumnat de 2n de batxillerat, es presenta 
també a l’alumnat de 1r dels centres educatius de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.  
El Fòrum, doncs, és el recull d’una selecció dels treballs més significatius de cada centre que seran 
presentats en un acte a la resta de la comunitat educativa.  
L’objectiu té una triple finalitat: estimular la qualitat dels treballs amb tot el que això representa, 
afavorir la difusió de la seva investigació i, també, esdevenir un bon exemple per a l’alumnat de primer 
de batxillerat que es troba a les portes d’endegar el seu projecte d’investigació. 

Quan es celebrarà l’11è Fòrum de TR? 
El calendari definitiu encara no està decidit però, sense cap dubte aquest Fòrum es celebrarà durant el 
mes d’abril del 2017. Puntualment s’informarà abastament de la seva convocatòria.  

Qui pot participar-hi? 
Qualsevol treball de recerca que hagi estat realitzat durant el curs 2016-2017 i sigui seleccionat per 
l’equip docent del centre. Per tant són treballs d’alumnes que faran 2n de batxillerat.  Pel que fa a 
l’assistència a l’acte, aquest està concebut perquè tothom que tingui interès hi pugui assistir: alumnat 
de 1r i 2n de batxillerat, professorat en general i familiars dels alumnes implicats.  

Com s’organitza? 
Cada centre farà una selecció d’entre tots els Treballs de Recerca que es realitzin i la proposarà al Jurat 
del Fòrum. El Jurat, després de la seva lectura i valoració, establirà el veredicte sobre quins són els 
treballs que finalment es presentaran al Fòrum. 

Quin reconeixement atorga? 
Per als alumnes seleccionats, diploma de reconeixement i publicació del Fòrum; i per als alumnes 
seleccionats pel Jurat i que presenten el seu treball en el Fòrum, un obsequi aportat pels Ajuntaments. 


