
Superar el Treball de Recerca és un dels 
objectius dels estudiants de Batxillerat. 

Tenir coneixement i domini de les eines 
que més s’utilitzen durant la realització 
d’aquest treball pot ser la clau de la 
superació del treball així com de 
l’obtenció d’una bona qualificació.  

Des de l’Institut dedicarem aquests dies 
finals a aquesta tasca. 

P e r  q u è  u n e s  j o r n a d e s  
d e  T r e b a l l  d e  

R e c e r c a ?  

I I  J O R N A D E S  

D E  T R E B A L L  D E  

R E C E R C A  

A les aules habituals 

INS Narcís Monturiol. Figueres 

Telèfon: 972 67 16 04 

Fax: 972 51 14 67 

Correu: iesmonturiol@xtec.cat 

Web:www.iesmonturiol.net 

  

9:15 -  13:45 

18,  19 i  20 de juny 

Aprofundiment en  
Word i Power Point. 

Iván González 

       Dídac Guerrero 

L’art de l’entrevista. 

Joana Molina 

Tractament de les en-
questes. 

Eines per a la 
realització i 
presentació del 
Treball de Recerca 

Fernando Aísa 

Repàs de les convocatòries de 
premis a Treballs de Recerca. 

Eusebi Ayensa 

Les referències bi-
bliogràfiques 



I I  J o r n a d e s  d e  
T r e b a l l  d e  R e c e r c a .  cura de tots els detalls i de respectar-ne els as-

pectes formals. 

Dimecres, 19 de juny 9:15 -11:15  

Tractament de les enquestes. 

És molt habitual acompanyar enquestes amb el 

TdR. Sovint, però, extraieu conclusions de mos-

tres poc representatives. Tractar les enquestes 

de manera adient pot ser la clau per obtenir 

unes conclusions certes o errònies. 

Dimecres, 19 de juny 11:45 - 13:45  

Tractament de l’entrevista. 

Difícilment trobarem un TdR on no hi hagi, al 

menys, una entrevista. 

En plantejar-vos el TdR el primer que us ve 

al cap és algú amb qui parlar sobre el 

tema. Quina és la manera correcta de con-

tactar, és convenient o no gravar-la, com 

cal transcriure-la,…? Els periodistes són els 

mestres de l’entrevista. Per ajudar-nos 

comptarem amb en Dídac Guerrero, pe-

riodista. 

Dijous, 20 de juny 9:15 -11:15 

Recull de convocatòries  de premis a 

TdR a estudiants de Batxillerat.  

És important conèixer les convocatòries 

Cadascú de vosaltres té la llibertat de 

plantejar i planificar el TdR d’acord amb 

la seva exigència personal. 

Hi ha una sèrie d’eines que els alumnes 

utilitzeu sovint sense el rigor que el TdR 

exigeix i mereix. Aprofundir en aquestes 

eines és l’objectiu d’aquestes jornades. 

Dimarts, 18 de juny 9:15 -11:15  

Eines poc conegudes de Word  

Generalment tots heu après a utilitzar 

el programa word de manera autodi-

dacta. Hi ha, però, múltiples funcions 

que desconeixeu i que, si les conegués-

siu, trauríeu més rendiment al vostre 

temps i obtindríeu millor qualitat en el 

treball. 

Aquesta sessió us vol ajudar en 

aquesta funció. 

Dimarts,18 de juny 11:45-13:45  

Power point. Eina clau per a la 

presentació oral. 

La presentació oral del TdR us dó-

na l’oportunitat de defensar el  

vostre treball. És important tenir 

de premis de TdR. Alguns d’ells exigeixen 

temàtiques i/o formats determinats. Conèi-

xer-los durant el procés d’elaboració del 

treball us pot ajudar a reorientar-lo  per 

poder participar de la convocatòria. 

Aquests premis solen anar acompanyats 

d’una important dotació econòmica.  

Dijous, 20 de juny  11:45-13:45  

Les referències bibliogràfiques 

La Bibliografia és la part que dóna cre-

dibilitat al vostre treball. El  treball és  

vostre però heu consultat els treballs 

d’altres persones. Citar-les correcta-

ment i, sobretot, referenciar totes les 

fonts consultades, és obligatori. 

Aquest apartat final del vostre tre-

ball, si no es fa correctament  des del 

principi, pot acabar convertint-se en 

una tasca feixuga. Tenir uns criteris 

clars de bon començament, millora-

ran la realització d’aquest punt fo-

namental en qualsevol treball. 
  
    
   


