
Recerca de batxillerat per a la ciutadania global (INS Barri Besòs) 

Durada 9 hores  (6 de presencials i 3 de treball autònom) 

Dates 7 de març, 25 d’abril i 30 de maig de 2018 

Horari Dimecres, de 15.45 a 17.45 h 

Lloc INS Barri Besòs (Barcelona) 

Participants Professorat de l’INS Barri Besòs 

Descripció A partir de la reflexió sobre les finalitats i objectius del treball de recerca, es 
proporcionaran recursos pràctics per a la tutoria i l’avaluació formativa d’aquesta matèria 
obligatòria del batxillerat, la qual suposa el 10% de la qualificació final de l’etapa. El taller 
s’adreça al professorat de l’INS Barri Besòs, en el marc de la participació del centre en el 
programa Recerca per a la ciutadania global.    

Objectius  Proporcionar recursos pràctics per a la tutoria i l’avaluació formativa del treball de recerca 
de batxillerat. 

 Comprendre les dimensions i capacitats de ciutadania global que es posen en joc durant la 
investigació. 

 Generar un espai de diàleg per a la coordinació entre la tutoria i l’assessorament extern 
dels treballs de recerca en curs. 

Continguts  El treball de recerca en el currículum de batxillerat.  
 El procés de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic. 
 L’enfoc de drets humans com a facilitador de la recerca. 
 Capacitats de ciutadania global: dimensió cognitiva, socioafectiva i conductual. 
 Criteris d’avaluació formativa durant la tutoria. 

Metodologia Es basarà en l’aprenentatge cooperatiu i el diàleg, a partir dels sabers del grup sobre la tutoria 
de la recerca de batxillerat, els treballs de recerca en curs i l’experiència amb el programa 
Recerca per la Ciutadania Global. 

Requisits de 
certificació 

Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials i lliurament satisfactori del treball 
individual. 

Període d’inscripció Fins al 30 de març de 2018  

Inscripció Per internet  

 
Preu Activitat gratuïta 

Contacte recercapau@ub.edu   |   ice-cursos@ub.edu 

Organitzen 
 

 

Amb el suport de 
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