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IX MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT 

A L’EIXAMPLE 
 

 

 

1. Participació 

 

 Hi pot participar l'alumnat de 2n de Batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament 
als diferents centres educatius. 
 

 Cada centre docent pot presentar un màxim de 2 treballs.  
 

 Els treballs han de ser individuals, segons s’explicita a les Instruccions per a 
l’organització i funcionament dels centres educatius. Excepcionalment s’admetran 
treballs amb dos o tres o quatre autors/es: en aquest cas, s’hi haurà d’adjuntar un 
informe del tutor/a validant la recerca que ha fet cada alumne/a. 
 

 En cas que el treball de recerca  formi part d'una investigació de més abast o participi 
en algun dels programes de tutoria per a treballs de recerca que ofereixin els centres 
de recerca, entitats i universitats caldrà indicar quina és l'aportació de l'alumne/a a 
aquesta recerca i quines conclusions n'obté. 
 

 Es poden presentar treballs que continuïn una recerca anterior. En aquest cas, caldrà 
esmentar el treball previ indicant: les dades (autor/a, tutor/a,centre educatiu, curs 
escolar) i el lloc on es pot consultar. 
 

 Es poden presentar treballs d’algun d’aquests 4 àmbits o categories:  
 

 Humanístic i ciències socials, 
 Científic-tecnològic,  
 Artístic  
 Transversal. 

 
Que s’hagin elaborat segons les metodologies de recerca següents: 
 

 Treballs descriptius i de catalogació: recollida, anàlisi i classificació o 
catalogació d’una quantitat important i significativa de dades.  

 Treballs explicatius i d’hipòtesi: plantejament i anàlisi d’hipòtesi explicatives o 
interpretatives, avaluació i contrastació. 

 Treballs comparatius: elaboració i aplicació de criteris de comparació entre 
dos o més elements. 

 Estudi de cas (biogràfic,de grup o d’institucions, genealogia i memòria 
familiar,memòria històrica): recerca i comprensió de particularitats 
significatives. 

 Treballs de disseny i producció encaminats a resoldre problemes acotats en 
situacions concretes o a dissenyar solucions tecnològiques. 

 Treballs de creació artística sobre el procés creatiu, la metodologia emprada i 
que conclouen amb alguna obra artística.  
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 Treballs de recerca-acció que apliquin la investigació-acció participativa que 
combina dos processos: conèixer i actuar, implicant a la població, la realitat 
de la qual s’aborda des de la recerca. 
 
 
 
 

2. Documentació que cal presentar 
 

a) En suport informàtic, mitjançant formulari ( ENLLAÇ A LA WEB ): 
 

 Treball de recerca, en un sol fitxer i en format pdf ( portada, annexes...imatges 
comprimides).  

 Fitxa resum del treball, segons el model disponible d’una extensió màxima d’un full 
Din A4. 

 Dues o tres imatges d’alta resolució, significatives del procés de realització del 
treball, que s’utilitzaran per fer una publicació.  

 Autorització signada  per a la publicació de treball de recerca, segons model 
disponible 

 

3. Lliurament dels treballs 
 
 Tot el procés es farà via telemàtica , el termini de lliurament dels treballs i de les 

fitxes serà el dijous 8 de febrer  mitjançant el formulari d’inscripció. 
  

4. Jurat 
 

 El jurat, format per professorat de diverses especialitats, representants de 
l’administració pública i del món universitari, seleccionarà, el dimecres 7 de març 
els treballs més significatius.  Aquests treballs es presentaran a la IX Mostra de 
Recerca de l’Eixample, en un acte obert al professorat, alumnat i famílies. 

 El fet de participar en aquest certamen pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.  
Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat i per l’organització.   
 
 

5. Criteris de valoració 
 

 Els jurats de les mostres dels districtes i el jurat de ciutat, avaluaran els treballs de 
recerca tenint en compte els criteris següents: 
 

 L’originalitat i concreció del plantejament i del tema. 
 La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i tècniques emprades al 

llarg del treball amb els objectius del treball.  
 La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a les que 

s’arriba i el seu rigor científic. 
 La qualitat lingüística i la presentació de la memòria. El rigor bibliogràfic i citar 

les fonts consultades. 
 La referència de la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions  
 L’argumentació i profunditat del contingut. 
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 La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure dades 
significatives per al desenvolupament del treball. 

 Els criteris ètics en l’abordatge del tema i de la metodologia emprada. 
 
 

6. Premis 

 

 Els tres treballs seleccionats a l'Eixample passaran a ser finalistes de la Mostra de 
Recerca Jove de Barcelona. Aquests treballs es publicaran a la web del CRP durant 
un any. 

 Es lliurarà un obsequi de reconeixement a tots els autors i autores que assisteixin a 
la IX Mostra de Recerca de l’Eixample. 
 

 
7. Presentació i lliurament de premis 
 

 Les autores i autors dels treballs es comprometen a assistir al lliurament de 
premis i a participar en la Mostra de Recerca que es realitzarà el dia 22 de març de 
2018, al Centre Cívic Urgell. (c/ Urgell, 145). 

 
 

 


