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Acció
Aprovació del calendari (9 setembre)
Repartiment del full proposta de TR als diferents Departaments didàctics.
Recollida de les propostes dels Departaments de temes de TR i elaboració de la llista
definitiva de temes proposats.
• El professorat tutor i la coordinadora de TR passa a l’alumnat la proposta de temes
de TR i el full de tria (setmana del 1-5 de febrer 2016) i s’explica el procés del TR i
la documentació relativa penjada a la intranet.
• Entrevistes alumnat-professorat per a l’orientació en l’elecció de temes.
• L’alumnat ha d’emplenar el full de tria.
• El professorat tutor de 1r batx recull els fulls de tria de TR i els passa a la
coordinadora de TR: data límit dijous 18 de febrer 2016
• Els departaments assignen els temes de TR a l’alumnat
Data límit: 18 de març 2016
• El professorat tutor comunica a l’alumnat l’assignació definitiva del tema de TR.
• Participació en la Jornada de TR organitzada per l’ICE de la UdL (pendent de
determinar data –segona quinzena de març) – inscripció al projecte ITINERA
(si s’escau)
• Explicació del dossier de TR a l’hora de tutoria (penjat a la intranet)
• Trobades periòdiques de l’alumnat amb els/les seus/ves tutors/es de TR per a la
preparació de les tasques a realitzar durat l’estiu.
• Treball individual de l’alumnat

2n Batxillerat
Acció
• Revisió assignacions i aprovació del calendari (9 setembre)
• Entrevistes alumnat- tutors/es de TR per a valorar la feina realitzada durant l’estiu.
• Lliurament a l’alumnat del calendari definitiu de TR aprovat a la reunió del setembre.
Setembre • Treball individual de cada alumna/e i trobades amb els tutors/es de TR (mínim 5
/
entre abril 2015 i novembre 2015)
Desembre • Informe valoratiu de la marxa del TR (el professorat ho lliuraria abans de la sessió
2015
d’equip educatiu de 2n batx: dimecres 11 novembre 2015)
• Lliurament per part de l’alumnat de l’esborrany del TR al tutor o tutora corresponent
Desembre
(dimecres 9 desembre)
2015
• Retorn a l’alumnat de l’esborrany del TdR corregit per part del professorat tutor
(divendres 18 desembre)
• Lliurament definitiu de l’original i una còpia del TR a Secretaria (dimarts 12 gener)
Horari Secretaria: 8’30 – 16’30
• Repartiment dels TR als membres dels diferents tribunals avaluadors de TR.
Gener
• Exposició oral del TR en el tribunal i horari assignats (dimecres 20 gener, a partir de
2016
les 15.30 h)
• Sessió d’avaluació dels TR (dijous 21 gener): 16h
• Notificació a l’alumnat de les notes de TR (divendres 22 gener)
Mes
Setembre
2015

Recordatori: la documentació relativa al TR està penjada a l’intranet del centre: concretament a
l’espai de coordinació de TR a la secció de Qualitat i Millora (accés restringit al professorat del
centre) i al Moodle “Treball de Recerca” (accessible també a l’alumnat).
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