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Criteris d’avaluació del Treball de Recerca
L’avaluació del TR la realitza un equip avaluador format per dues persones que, en la
majoria dels casos, seran dos membres del professorat de la mateixa àrea (un d’ells, el
tutor/a del Treball).
Per a la valoració final del TR es tindrà en compte:
1. Nota 1 (30%): l’informe de seguiment del treball realitzat pel tutor/a del TR, que
tindrà en compte:
a)
l’esforç realitzat i la constància en el treball
b)
la regularitat en el treball (assistència a les sessions amb el tutor/a,
presentació d’esquemes, guions, fulls de seguiment)
c)
la capacitat d’organització i d’iniciativa en la recerca d’informació i obtenció de
conclusions.
2. Nota 2 (50%): el treball escrit i altres materials aportats. Es valoraran:
a)
la presentació formal.
b)
correcció en l’expressió escrita.
c)
organització general del treball escrit: estructura equilibrada i claredat
expositiva.
d)
lògica del discurs: coherència, rigor i capacitat de síntesi-conclusió.
3. Nota 3 (20%): l’exposició oral del treball.

QUALIFICACIÓ FINAL = (Nota 1 x 0,3 + Nota 2 x 0,5 + Nota 3 x 0,2 – P)
P = Penalització per endarreriment la data de lliurament del TR (0,5 punts per dia de retard).
A partir del tercer dia ja no s’admetrà el TR i aquest quedarà automàticament suspès.
Tots els TR en què la recerca individual sigui mínima o es provi que han estat copiats de
qualsevol suport literari, informàtic o d’altra mena, no es qualificaran parcialment, i la nota
final serà 1.
Per poder fer la mitjana dels 3 apartats avaluables (A. Seguiment del tutor/a; B. Memòria
escrita; C. Exposició oral) és condició indispensable que l’alumna/e aconsegueixi un mínim
de 3 sobre 10 en cada un dels apartats.

RECUPERACIÓ: En cas que algun TR no aconsegueixi l’aprovat, s’estableix un termini de
recuperació, durant el qual l’alumna/e haurà d’esmenar a la memòria escrita aquells
aspectes deficients que li indiqui el professorat tutor de TR i haurà de presentar novament la
memòria escrita abans de l’avaluació de matèries pendents de 1r (a principis d’abril). La
qualificació màxima en aquest cas serà un 5.
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