
TREBALL DE RECERCA – 4t ESO – PLANTEJAMENT GENERAL 
 
El pla d’estudis (LOE) preveu que els alumnes de 4t realitzin un treball de recerca amb una 
càrrega lectiva d’una hora setmanal durant tot el curs. El treball pot estar relacionat amb 
qualsevol àrea (o amb més d’una). L’enfocament que es proposa és el següent: 
 
LÍNIES MESTRES DEL TREBALL 
 
L’alumnat haurà de portar a terme les següents tasques: 
 
1.- Escollir un tema d’estudi (veure exemples al bloc del projecte de recerca). 
2.- Plantejar-se preguntes i/o formular hipòtesis sobre aquest tema. 
3.- Trobar les respostes a aquestes preguntes. 
 
Un cop fet això, caldrà que es posi el resultat en forma de Memòria de Recerca. També 
caldrà que els alumnes presentin el seu treball en una d’Exposició Oral davant d’un 
tribunal.  
 
El model que es proposa és un treball de caràcter pràctic. És per això que es donarà molta 
importància al Treball de Camp, sense menystenir la realització de totes aquelles Cerques 
Documentals que siguin necessàries. D’aquesta manera l’alumne treballarà les dues 
vessants principals de la recerca. En casos especials molt justificats es podria arribar a fer 
excepcions a aquest aspecte. 
 
RESPONSABLES 
 
La tutorització dels treballs i de la realització de les activitats lectives recaurà sobre el 
professor de la matèria Projectes de Recerca  de 4t d’ESO però a l’avaluació final de cada 
treball hi podran participar altres professors.  
 
EQUIPS DE TREBALL 
 
L’alumnat s’organitzarà en equips de 2/3persones. També es permetrà que algun treball es 
faci de forma individual. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 
 
1.- L’alumnat haurà de portar a terme el seu treball bàsicament fora de l’horari lectiu. 
2.- Durant l’hora setmanal de recerca es realitzaran activitats orientades a qüestions 
preparatòries, metodològiques i formals del treball i també a la seva confecció.  
 
Les activitats es repartiran al llarg del curs de la següent manera: 
 
• 1r Trimestre: Activitats orientades a conèixer diferents eines de treball i arribar a definir 
un títol i una estructura (planificació o projecte de recerca). Això significa que, abans 
d’escollir el títol del treball, l’alumnat haurà de passar per un procés de reflexió. S’espera 



que s’hagi arribat al títol i l’índex provisional abans de les vacances de Nadal. D’aquesta 
manera, durant aquestes es podrà començar la realització del treball. 
 
 
• 2n Trimestre: Activitats centrades principalment en aspectes metodològics: la recerca 
documental, el treball de camp i també el seguiment i orientació per part del professorat. 
Durant aquest segon trimestre, l’alumnat haurà de realitzar el treball. 
 
 
• 3r Trimestre: Activitats que tractaran aspectes formals de la memòria i tècniques per a 
l’exposició oral. Recordem que el treball ja s’ha realitzat durant el trimestre anterior i que, 
per tant, en aquest moment la feina principal consisteix a plasmar-lo en forma d’una 
memòria i a saber-lo explicar oralment. Es farà especial èmfasi en el fet que la Redacció ha 
de ser de producció Pròpia 
 
 



 


