
ASSESSORAMENT A L’INS PAU CLARIS 

REPENSAR LA RECERCA DE BATXILLERAT  
 

Durada: 30 hores (18 hores presencials i 12 hores de treball autònom) 

Dates:  28 de gener, 4 i 25 de febrer, 25 de març, 1 d’abril, 6 i 27 de maig, i 26 de juny de 2019 

Horari: De 16 a 18 h. La sessió de juny  serà de 10 a 14 h. 

Lloc: INS Pau Claris 

Destinataris: Professorat de l’INS Pau Claris 

Descripció: El treball de recerca de batxillerat posa en relleu els aprenentatges que l’alumnat ha 
desenvolupat al llarg de la vida. La recerca requereix competències bàsiques treballades en 
cursos anteriors, imprescindibles per assolir les finalitats i els objectius de l’educació 
secundària. És, per tant, un bon recurs no sols per avaluar l’alumnat, sinó també per identificar 
els aprenentatges que caldria reforçar al llarg dels cursos i per identificar oportunitats per 
desenvolupar-los en la programació d’altres cursos i matèries.  

Aquesta formació cerca generar un debat pedagògic que reforci una visió compartida sobre el 
treball de recerca i la seva contribució a les finalitats i objectius del batxillerat que posen 
l’èmfasi en l’educació en drets humans i ciutadania global.  

Els continguts i recursos desenvolupats es transferiran a la planificació i avaluació del treball 
de recerca. A més, s’identificaran les activitats de la programació d’altres cursos i matèries que 
contribueixen a assolir les competències involucrades en la recerca.  

El centre farà un treball de seguiment intern sobre la transferència a la tutoria del treball de 
recerca i el document de valoració final s’inclourà en la memòria anual del centre. 

Objectius:  Definir criteris d’avaluació competencial fonamentats en el currículum de batxillerat, que 
orientaran la tutoria dels treballs de recerca de batxillerat. 

 Desenvolupar indicadors i instruments per a l’avaluació formativa durant la tutoria i per a la 
qualificació final del treball de recerca. 

 Identificar projectes i continguts d’aprenentatge d’altres cursos i matèries que 
contribueixen a desenvolupar les capacitats aplicades a la recerca de batxillerat.  

 Reflexionar sobre la incidència del treball de recerca en l’educació en valors, drets humans i 
ciutadania global. 

Requisits de certificació: Assistència a un mínim del 80 % de les hores presencials.  

Lliurament satisfactori de treballs individuals al llarg de la formació (12 hores de dedicació en 
total), adreçats a la confecció cooperativa d’almenys dos documents de centre: dossier del 
treball de recerca per a l’alumnat i instrument de qualificació del treball de recerca. 

Període d’inscripció: Fins al 21 de gener de 2019  

Inscripció: Per Internet  

 
Preu: Activitat gratuïta 

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

Organitzen: 
 

 

Amb el suport de: 
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