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Treball de recerca
En el batxillerat, l'alumnat ha de consolidar la competència en recerca i saber-la
aplicar en les diferents matèries del currículum. Els procediments relacionats
amb la recerca, la gestió i el tractament de la informació obtinguda i l'exposició
de resultats són presents, doncs, en les matèries del batxillerat i cal que
s'exercitin en cadascuna. Atesa la importància que té el desenvolupament
d'aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en el currículum de l'alumnat
figura també la matèria de treball de recerca.
El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l'estudiant pot aplicar
i contextualitzar els seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar
competències generals per a la recerca, l'argumentació i l'expressió, i també és
un recurs per a l'avaluació de l'alumnat.
El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats estructurades i
orientades amb vista a la investigació que realitza l'alumnat en un àmbit que ha
escollit i ha delimitat, amb l'orientació del professorat. Això implica tant la
realització d'activitats de laboratori o de camp com activitats de documentació
bibliogràfica.
L'objectiu del treball és que l'alumnat posi en marxa determinats procediments,
i que ho faci en àmbits de recerca que poden ser diferents d'aquells on els va
adquirir, aprofundint sobre algun tema d'interès que estigui al seu abast.
D'aquesta manera, l'alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants
de la vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d'aplicar
diferents procediments, fer transferència de coneixements d'un camp a un altre
i mostrar capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma.
En cap cas l'objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous i
homologables a la recerca en àmbits educatius o professionals superiors, sinó
que la finalitat essencial és aplicar un mètode lògic per a la resolució de
problemes abastables que permeti l'aportació personal de l'alumnat i que sigui
compatible amb la dedicació horària dels altres components del currículum.
El treball de recerca pot emmarcar-se dins l'àmbit d'una matèria o pot ser
interdisciplinari o transversal, de manera que permeti a l'alumnat adquirir una
visió integrada de les diferents àrees del saber.
El treball de recerca té un caràcter individual, llevat dels casos en què sigui
necessari fer un treball de grup atesa la dinàmica mateixa de la investigació. En
aquests casos, quan es faci el seguiment del treball, caldrà assegurar que
cadascun dels membres del grup assoleix la competència en recerca d'acord
amb els objectius plantejats, amb una avaluació individual de cada alumne/a.
Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat
La realització del treball de recerca contribueix de manera directa al
desenvolupament d'una de les competències generals del batxillerat: la
competència en recerca.
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Al mateix temps, les peculiaritats d'un treball de recerca posen també en acció
les competències de gestió i tractament de la informació (cercar, seleccionar i
analitzar informacions procedents de fonts diverses), digital (cerca i ús
d'informació en xarxes com Internet i Intranet), comunicativa (amb la
presentació escrita del treball i l'exposició oral de la recerca), i també les
competències personal i interpersonal (autonomia, emprenedoria, empatia i
maneig encertat de les habilitats socials) i de coneixement i interacció amb el
món (en els vessants natural, social i cultural).
Consideracions sobre el desenvolupament del treball de recerca
Durant la realització del treball de recerca, l'alumnat rebrà orientació sobre les
tècniques habituals emprades en qualsevol recerca. Cal, doncs, col·locar
l'alumnat en situacions que li permetin triar i delimitar una àrea de recerca
concreta; analitzar l'àrea i distingir-ne els aspectes bàsics dels secundaris;
identificar problemes i formular-se preguntes; plantejar l'objectiu o objectius que
es persegueixen amb la recerca; esquematitzar el procés de realització de la
recerca, planificar les accions que cal emprendre per assolir els objectius
previstos; cercar la informació adequada al tema triat en els seus diferents
aspectes i processar-la; proposar explicacions provisionals o hipòtesis
resolutives, si escau, als problemes plantejats; plantejar estratègies de
resolució; aplicar la metodologia i l'estratègia triada i recollir els resultats;
processar aquests resultats i contrastar-los amb la informació de què es
disposava a l'inici; arribar a conclusions i argumentar-les.
Si al llarg del procés l'estratègia de treball no ha reeixit o els resultats són
minsos en relació amb allò que s'esperava, l'alumnat ha de ser capaç, amb
l'orientació del professorat, d'explicar per què i articular l'estratègia més adient.
I, finalment, presentar per escrit el treball realitzat i exposar-lo oralment en
públic, de manera ordenada i coherent.
L'alumnat ha d'elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que constarà
d'una introducció, en la qual s'explicitaran la justificació i el procés de gestació
del tema escollit; el desenvolupament de la recerca, amb l'explicitació de la
metodologia emprada i els resultats obtinguts; elaboració de conclusions i
referència de les fonts d'informació (bibliografia, centres de documentació, etc.).
L'exposició oral en públic que ha de fer l'alumnat ha de consistir en una
presentació concisa, clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet. L'alumnat ha
d'utilitzar les eines i recursos propis d'aquest tipus de presentacions. És en si
mateixa una part important del treball i no pot reduir-se a una simple lectura de
la memòria escrita.
L'orientació a l'alumnat sobre el treball de recerca ha d'incloure la informació
adequada sobre els objectius i la metodologia del treball de recerca, el
calendari i els criteris d'avaluació.
La realització del treball de recerca comporta una dedicació de l'alumne/a d'una
certa entitat, però no una exclusivitat que pugui suposar una fractura amb el
treball continuat en la resta de matèries. La durada de la recerca hauria d'estar
entorn de les 70 hores de feina per a l'alumnat.
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OBJECTIUS
La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el
desenvolupament de les capacitats següents:
1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant
un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del
batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar
i tractar les fonts d'informació i documentació adients.
4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i
consciència de la dimensió ètica dels processos.
5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació,
anàlisi i presentació final dels resultats.
6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència,
cohesió i correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals
de presentació dels treballs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del
treball.
2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització
del treball.
3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius
plantejats.
4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball,
afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat
per reconduir les estratègies.
5. Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat
per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i
aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació
de les dades.
6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les
idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar
críticament el propi treball.
8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot
dominant el vocabulari tècnic específic.
9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i
concisa.
10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels
resultats.
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