
 

TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT: AVALUACIÓ DEL MARC TEÒRIC 

Estudiant que avalua:  Grup:  

Codi del TR avaluat: TR- Data:  

 

Apunta l’objectiu d’investigació del treball que revises: 

 

 

UTILITZA FONTS D'INFORMACIÓ VÀLIDES PER A LA RECERCA: SÍ NO 

1. Tota la informació procedeix de bibliografia, és a dir, de documents com llibres, articles, 
vídeos, pàgines web… 

  

2. Les citacions bibliogràfiques identifiquen la procedència de cada informació: autoria (any 
d’edició). 

  

3. L’apartat de bibliografia recull amb exhaustivitat totes les fonts citades   

4. Les citacions i referències bibliogràfiques segueixen un mateix model, basat en alguna 
norma internacional 

  

5. Les fonts d’informació són vàlides per a la recerca: autoria reconeguda, vigent, 
especialitzada en el tema... 

  

6. L'ús de fonts diverses permet contrastar les informacions   

Entre les fonts, identifico: SÍ NO 

7. Fonts del sector públic, responsables de la qüestió.   

8. Fonts del sector privat no lucratiu, implicades en la protecció de drets    

9. Fonts d’abast local i fonts internacionals.   

10. Bibliografia en llengua estrangera   

11. Apunta alguns exemples de fonts diverses: públiques, privades, locals i internacionals. 
 
 
 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ACTITUD CRÍTICA SÍ NO 

12. La redacció dels textos sembla pròpia i els textos reproduïts es citen “entre cometes”   

13. Distingeix entre opinió i informació, buscant el fonament de cada afirmació   

14. Informa de posicions o interessos de les fonts implicades en la qüestió   

15. Manté una actitud crítica amb les fonts però exposa la informació que aporten sense 
afegir opinions i valoracions personals 
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CONTINGUT: SÍ NO 

16. El marc teòric informa de cada terme clau present a l’objectiu i de les seves interseccions    

17. Ressenya investigacions prèvies sobre la qüestió disponibles en accés obert per internet: 
revistes científiques, tesis doctorals...  

  

18. Identifica varis factors explicatius del problema   

19. Identifica factors relacionats amb l’estructura social, política o econòmica    

20. Exposa els efectes de la qüestió en reptes globals de sostenibilitat i drets humans   

EXPRESSIÓ ESCRITA SÍ NO 

21. Presenta un text de gènere expositiu, amb un registre lingüístic formal apropiat per a un 
context acadèmic 

  

22. L’ortografia i gramàtica són correctes, i faciliten la comprensió del text    

23. Utilitza connectors per a la cohesió del text   

24. La informació es presenta de forma sintètica   

25. Incorpora elements gràfics que aporten informació   

26. Els títols d’apartat ajuden a trobar la informació   

27. Els apartats es presenten ordenats, de més generals a més específics    

28. Has trobat a faltar alguna informació important al marc teòric? Quina? 

 

 

29. En base a les respostes anteriors, quins aspectes es podrien millorar del treball? Per què? 
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