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BATXILLERAT

TREBALL DE RECERCA

OBJECTIUS

- Conèixer la normativa i els criteris per avaluar l’exposició oral 

- Conèixer la graella per qualificar l’exposició oral (annex 3)

NORMATIVA EXPOSICIÓ ORAL

 L’exposició oral en públic que ha de fer l’alumnat ha de consistir en una presentació concisa,

clara i rigorosa que sintetitzi el treball fet. L'alumnat ha d'utilitzar les eines i recursos propis

d'aquest tipus de presentacions.  És en si mateixa una part important del treball  i  no pot

reduir-se a una simple lectura de la memòria escrita.

 L’exposició oral només es podrà fer a la convocatòria d’octubre. 

 L’exposició oral és obligatòria. En cas que no es faci, s’invalidarà tot el treball.

 El dia de l’exposició oral es pot adjuntar material complementari que no s’hagués presentat

abans i que constés en el treball escrit.

 Tant el centre com l’alumne/a es reserven la possibilitat d’acceptar o rebutjar la presència

d’altres persones durant l’exposició oral.

 Per  avaluar  l’exposició  oral,  que  es  farà  davant  d’un  tribunal  format  per  diversos

professors del centre, es tindran en compte els criteris que s’exposen en la següent graella.

QUALIFICACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL
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ALUMNE/A:

TÍTOL DEL TREBALL DE RECERCA:

TRIBUNAL D’EXPOSICIÓ ORAL:

ASPECTES AVALUATS VALOR NOTA

CONTINGUT

Estructura: ordre adequat, planificació... 1

Introducció: raons  de  l’elecció  del  tema,
objectius, hipòtesi...

1

Recerca documental: ben elaborada, diversitat
de  fonts,  les  fonts  donen  suport  a  la  recerca
experimental, es fa referència a la hipòtesi...

1

Recerca  experimental: diversitat  d’activitats
pràctiques,  vinculació  de  la  part  pràctica  a  la
teòrica,  referència  a  la  contrastació  de  la
hipòtesi...

1

Conclusions: bon nivell de síntesi, es parla del
grau  d’assoliment  dels  objectius,  es  valora  la
confirmació de la hipòtesi,  es dedueixen idees
de la recerca...

1

FORMA

Actitud expositiva: naturalitat, postura corporal
adequada, dinamisme...

1

Ritme  expositiu:  ritme  regular,  sense
precipitació i sense parades.

1

Expressió  oral:   fluïdesa,  vocabulari  adequat,
to i volum correctes, no sembla memorístic...

1

Relació amb els elements de suport: consulta
els  materials  però  no  té  una  dependència,
explica sense haver de llegir contínuament.

1

RECURSOS Material  de  suport:  adequació  al  tema,  bon
disseny, qualitat...

1
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