Bases de participació en el 19è Fòrum de Treballs de Recerca al
Batxillerat a Horta-Guinardó. Curs 2019-20.
Participació:
Hi pot participar l'alumnat de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament als diferents centres
de batxillerat del districte d'Horta-Guinardó.
1. Cada centre docent pot presentar un màxim de 2 treballs.
2. Els treballs presentats han de ser individuals. Excepcionalment s’admetran treballs amb més
autors (fins a 4): en aquest cas, s’hi haurà d’adjuntar un informe del tutor/a validant la múltiple
autoria.
3. El jurat es reserva el dret de demanar informació complementària sobre els treballs seleccionats
als seus tutors/es.
4. En cas que el treball formi part d’una investigació de més abast o participi en algun dels
programes de tutoria per a treballs de recerca que ofereixen 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.
5. En cas que l’alumnat faci la recerca amb el suport d’entitats, s’haurà d’especificar el aper que
han tingut sobre la mateixa en la pròpia memòria o amb una carta del tutor o tutora del centre
educatiu. El jurat pot demanar més informació al tutor/a si cal.
6. 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. També s’haurà d’explicar quin és el punt de partida i quines són les
noves aportacions que es fan respecte a la recerca anterior.
7. Es poden presentar treballs d’algun d’aquests 4 àmbits:
 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.
 Estudis 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.
 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.
Documentació que cal presentar:
Us proposem un formulari on haureu de fer la inscripció i adjuntar tota la documentació.
1. En suport informàtic mitjançant un formulari: FORMULARI INSCRIPCIÓ TREBALLS DE
RECERCA 2019-2020



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



Fitxa resum, seguir el model adjuntat al mail, en word o en open office.



3 imatges d’alta resolució, significatives del procés de realització del treball, que
s’utilitzaran per fer una publicació i per a la realització d’un pòster.



Gravació d’un vídeo (10 – 12 min) de la seva exposició del treball de recerca.

2. En suport paper:


1 exemplar del treball.



1 exemplar del material complementari, si s’escau.



Fitxa resum.



Autorització.

Jurat:
El jurat estarà format per persones procedents de diferents àmbits educatius i relacionats amb
diverses disciplines acadèmiques.
El jurat seleccionarà 8 treballs per ser exposats oralment en públic durant l'acte que tindrà lloc l’1
d’abril.
El jurat seleccionarà un màxim de tres treballs que prendran part a la mostra de treballs de recerca
de la ciutat de Barcelona que es realitzarà el 27 d’abril.

Criteris de valoració:


Originalitat i concreció del plantejament i del tema.



La correcció metodològica: l’adequació dels mitjans i tècniques emprades al llarg del trebal
amb els objectius del treball.



La correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions a les què s’arriba i el seu
rigor científic.



La qualitat lingüística i la presentació de la memòria.



El rigor bibliogràfic i citar les fonts consultades.



Referenciar la procedència i autoria de les imatges i il·lustracions utilitzades.



L’argumentació i profunditat del contingut.



Idoneïtat de les fonts d’informació i capacitat d’extreure dades significatives per al
desenvolupament del treball.



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



Es valorarà la gravació de l’exposició oral de l’alumnat.

Dades d’interès:
Confirmació de participació fins al 14 de febrer de 2017 al SE, per telèfon: 93 554 52 84 o correu
electrònic: maparis3@xtec.cat.
El termini de lliurament de treballs serà a les 14 hores del dijous 12 de març al SE d'HortaGuinardó (C/ Thous 6-8, baixos).
L'acte de celebració del Fòrum i la mostra de treballs tindrà lloc el dimecres 1 d’abril a les 17.30
hores a la Seu del Districte d’Horta-Guinardó, Sala Lluís Companys.
La Mostra de treballs de recerca de la ciutat de Barcelona tindrà lloc el dilluns 27 d’abril.
L'organització es reserva el dret de difondre els treballs, de manera parcial o total, a través de
qualsevol suport o mitjà (electrònic o paper).
El fet de participar en aquest fòrum pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. El jurat resoldrà
qualsevol circumstància que no hi estigui prevista.

