
CALENDARI TREBALL DE RECERCA 2023-2024

Data Tasques Observacions
GENER 2023 L’alumnat assisteix a les

presentacions dels TREC de
la promoció anterior.

FEBRER 2023 L’alumnat tria les
matèries/departaments que
l’interessen

L’alumne envia les peticions a través d'un
formulari telemàtic.

MARÇ 2023 Els departaments assignen
els tutors de recerca.
Es comença a desenvolupar
el treball.

L’alumne ha de posar-se en contacte amb el tutor
assignat. Ha d'acordar el tema amb el seu tutor de
TR.

Abans de finals de març,  l’alumne presenta a
coordinació de batxillerat un full signat per l'alumne
i el tutor. S’ha d’afegir un títol provisional del TR.

FINAL ABRIL 2023 1a valoració:
TEMA + projecte + calendari
+ acords tutor

El tutor del TR lliura a través d'una rúbrica.

JUNY 2023
3a AVALUACIÓ B1

2a valoració
seguiment del calendari +
dossier informació recollida

El tutor lliura la segona rúbrica de seguiment
abans de l'últim dia de curs

OCTUBRE 2023
preavaluació B2

3a valoració
Seguiment del calendari +
primers resultats + Informe
treball realitzat, incidències i
adaptacions

El tutor lliura la tercera rúbrica abans de la
preavaluació (octubre)

NOVEMBRE 2023
1a AVALUACIÓ B2

4a valoració: lliurament
versió beta del treball

Abans de la primera avaluació. El tutor lliura la
quarta rúbrica de seguiment de l’alumne.

L’alumne lliura una versió preliminar del TR,
(aproximadament l’1 de desembre).

11 de DESEMBRE
de 2023

Lliurament del treball escrit Si la mitjana de les notes de seguiment és
inferior a 5,  el TR no es pot presentar al mes de
desembre.

Lliura 2 exemplars en paper a secretaria i un
pdf a cba@instituticaria.cat

18 de DESEMBRE
2023

Presentació oral Disposa de 15 minuts per fer una presentació oral.
Té 5 minuts per a preguntes del tribinal. La
presentació és pública per a alumnat del centre de
B1.

2a quinzena
d'ABRIL 2024

2n termini presentació
TRECs (nota màxima: 5*)

Iguals requeriments que a la convocatòria de
gener.

2a quinzena
ABRIL 2024

2n termini presentació
TRECs

Disposa de 15 minuts per fer una presentació oral.
Té 5 minuts per a preguntes del tribinal. La
presentació és pública per a alumnat del centre de
B1.
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