
ANNEX 2

L'alumnat ha d'elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que constarà de:

1. La introducció, en la qual s'explicitaran la justificació i el procés de gestació del tema

escollit.

2. El desenvolupament de la recerca, amb l'explicitació de la metodologia emprada i

els resultats obtinguts; elaboració de conclusions i referència de les fonts d'informació

(bibliografia, centres de documentació, etc.).

Per  avaluar la  memòria escrita, el professorat tindrà en compte els  criteris

següents i utilitzarà la graella que hi ha a continuació:

a) L’estructura del  treball  (10% de la  qualificació):  parts  del  treball,  successió

lògica  dels  apartats  del  cos  del  treball,  pertinència  dels  títols  dels  apartats  i

subapartats, pertinència dels annexos, etc.

b) Presentació (10% de la qualificació): tipografia, marges, ús del color, qualitat

d’imatges i gràfics, etc.

c) Expressió escrita (10 % de la qualificació): correcció ortogràfica i sintàctica, ús

del vocabulari específic del tema, capacitat de síntesi, etc.)

d) Precisió i originalitat en el tractament del tema i contingut del treball  (50%

de la qualificació): aprofitament de les possibilitats del tema, justificació dels límits

posats,  aprofundiment  en  el  tema,  adequació  de  la  metodologia  emprada  als

objectius  plantejats,  exhaustivitat  de  les  fonts emprades,  claredat  dels  peus de

fotografia, de gràfics, etc.

e) Consignació  de  les  fonts (10%  de  la  qualificació):  en  l’apartat  de  la

bibliografia,  citació  correcta  dels  documents  seguint  les  normes  científiques  i

ordenació de la llista dels documents segons criteris clars. En el cos del treball,

consignació correcta en notes a peu de pàgina de les citacions literals, consignació

de la font d’obtenció de les imatges en el peu, etc.

f) Anàlisi  de  les  conclusions finals  (10%  de  la  qualificació): ús  raonat  dels

arguments  esposats  al  llarg  del  cos  del  treball  per  defensar  les  conclusions,

capacitat de sintetitzar tot el treball, relació dels resultats amb les intencions inicials

expressades a la introducció, equilibri i relació amb la introducció, valoració crítica

del propi treball.



QUALIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA ESCRITA

ALUMNE/A:

TÍTOL DEL TREBALL DE RECERCA:

TUTOR/A:

CORRECTOR:

ASPECTES AVALUATS VALOR NOTA

Estructura del treball 10 %
Presentació 10 %
Expressió escrita 10 %
Contingut, precisió i originalitat 50 %
Consignació de les fonts 10 %
Anàlisi de les conclusions finals 10 %

                                                                  TOTAL:

Comentaris:

  Valoreu el treball de manera que la nota TOTAL sigui una xifra entre 0 i 10.




