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PRESENTACIÓ 
 

Tots els agents amb responsabilitat en l’educació d’infants i joves reconeixen la importància 

de la investigació i de la comunicació com a estratègia educativa per potenciar les habilitats i 

les competències que permeten a l’alumnat gestionar el seu aprenentatge de manera 

autònoma. És per aquest motiu que es proposa un seguit d’actuacions per promoure les 

competències comunicatives, la investigació i la recerca en l’alumnat de secundària.  

 

► OBJECTIUS 

 Potenciar  l'intercanvi d'experiències entre els diferents centres i poblacions de l’Alt 

Pirineu i Aran. 

 Difondre els treballs de recerca entre els centres educatius i els alumnes del territori. 

 Proporcionar a l’alumnat eines per millorar les competències comunicatives a l’hora 

d’exposar el treball de recerca.  

 Facilitar a l’alumnat pautes i estratègies per elaborar un treball d’investigació. 

 

► ÀMBIT TERRITORIAL  

Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran. 

 

► DESTINATARIS 

Alumnes de batxillerat dels centres següents: 

 INS d’Aran (Vielha) 

 INS Hug Roger III (Sort)   

 INS Pere Borrell (Puigcerdà)   

 INS la Pobla de Segur (la Pobla de Segur)   

 INS el Pont de Suert (el Pont de Suert)   

 INS Tremp (Tremp)   
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► ACTUACIONS PREVISTES  
 

1. Xerrades-taller a centres 

1.1. Intervenció oral davant d'un grup. Obstacles i recursos  

Adreçat: a alumnes de 2n de batxillerat 
Contingut: una part teòrica i una part pràctica 

1.2. Tècniques per l’elaboració de resums i presentacions 

Adreçats: a alumnes de 2n de batxillerat que presenten els treballs de recerca a 

InvesJove 
 

1.3.Tècniques de redacció d'un treball de recerca 

Adreçat: a alumnes de 1r de batxillerat. 
Contingut: una part teòrica i una part pràctica. 

2. Jornades  
 

a) Seu de les jornades 

Es realitzaran tres jornades: 

 El Pont de Suert o Vielha  

 Puigcerdà 

 La Pobla de Segur, Sort  o Tremp 

 

b) Zones 

Amb la finalitat de minimitzar el nombre de desplaçaments per agrupar l’alumnat 

d’aquest nivell educatiu hem distribuït el territori en tres zones d’actuació: 

 Alta Ribagorça – Val d’Aran 

 Pallars Jussà - Pallars Sobirà 

 Cerdanya  

 

c) Programa de la Jornada 

09’30 – 10’00: Inauguració i lliurament de diplomes a l’alumnat de 2n de batxillerat que 

exposa els treballs de recerca 

10’00 – 11’00: Conferència d’un investigador sobre la seva recerca 

11’00 – 11’30: Esmorzar 

11,30 – 13’40: Presentació de treballs de recerca en sessions simultànies 

13’50:  Presentació del llibre: InvesJove. Investigació i recerca a l’educació secundària. 

Recull de treballs de recerca d’alumnes de 2n de batxillerat.  

     Acte de cloenda. 
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3. Publicació  

Es publicarà un llibre amb els texts-resums de tots els treballs de recerca 

seleccionats per part de cadascun dels instituts.  

 

 

► Organitzen 

    Serveis Educatius. Departament d’Ensenyament 
 

► Col·laboren  
 

 INS d’Aran (Vielha)  

 INS Hug Roger III (Sort)    

 INS Pere Borrell (Puigcerdà)   

 INS la Pobla de Segur (la Pobla de Segur)  

 INS el Pont de Suert (el Pont de Suert) 

 INS Tremp (Tremp)  

 

► Patrocinen    

 
 Ajuntaments 

 Consells Comarcals 

 Conselh Generau d’Aran 

 Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) 

 Diputació de Lleida. Institut d’Estudis Ilerdencs. 

 Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

 


