El Treball de Recerca

El treball de recerca és una tasca individual
d’investigació en la qual l’alumne haurà de
demostrar la seva habilitat per tal de cercar
informació, estructurar-la, analitzar-la i ferne conclusions. Aquest treball és obligatori,
cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller
i suposa un 10% de la qualificació final que
s’obtindrà en acabar els estudis de
batxillerat.
Durant 1r de batxillerat es fan diferents
activitats per tal de reforçar els aspectes
metodològics fonamentals treballats al
Projecte de Recerca que es desenvolupa a 4t
d’ESO. Els alumnes ja poden començar a
treballar la recerca al 3r trimestre, un cop
han escollit el tema i tenen assignat el tutor.
La redacció final haurà d’estar enllestida a
finals del 1r trimestre de 2n.
En el treball de recerca cal considerar les
etapes o fases següents:
- Elecció del tema i concreció de la qüestió a
investigar.
- Plantejament de les qüestions relacionades
amb el tema escollit.
- Planificació de la recerca.
- Cerca d’informació.
- Processament de la informació.
- Síntesi de la investigació i explicació dels
resultats.
- Revisió i supervisió de la feina feta.
- Presentació de l’informe: redacció del
treball i exposició oral.
Durant les diverses fases de realització del
treball els alumnes són assessorats i
supervisats per un professor tutor del
treball. Els tutors del treball han de vetllar
perquè l’alumne faci les tasques amb
regularitat, utilitzi correctament les fonts
d’informació, faci la correcta selecció de la
informació i estructuri adequadament la
presentació final.
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Matèries Comunes

BATXILLERAT
El batxillerat ofereix la formació
superior comuna i de modalitat que
permet garantir l’èxit en la continuació
de posteriors estudis:
- Estudis Universitaris.
- Cicles Formatius de Grau Superior.
Com es pot accedir al Batxillerat?
- Títol de Graduat en educació
secundària (ESO).
- Títol de Tècnic un cop superat un
Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
El batxillerat forma part de l’educació
secundària postobligatòria i es
distribueix en dos cursos acadèmics,
durant els quals es cursen matèries de
tres tipus:
- Matèries comunes a totes les
modalitats de batxillerat.
- Matèries de modalitat,
corresponent a l’opció escollida per
l’alumne.
- Matèries optatives a escollir, dintre
de cada modalitat, entre l’oferta
educativa del Centre.
Es pot romandre al batxillerat en règim
diürn un màxim de quatre cursos.

Hores setmanals de
classe

1r

2n

Ll. catalana i literatura

2

2

Ll. castellana i literatura

2

2

Ll. anglesa

3

3

Filosofia / Història Filosofia

2

3

Educació Física / Història

2

3

Ciències per al Món
Contemporani

2

-

Tutoria

1

1

14

14

Total

A l’Institut de Palamós es cursen dues
modalitats de batxillerat:
- Humanitats i Ciències Socials:
s’adreça a l’alumnat amb inquietuds
relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions
culturals,
les
ciències
socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració
pública, la comunicació, les relacions
públiques, la publicitat, el turisme i
altres serveis d’oci.
- Ciències i Tecnologia s’adreça a
l’alumnat interessat per les ciències
experimentals, les matemàtiques, els
estudis relacionats amb continguts
científico-sanitaris i el món dels
processos tecnològics i dels materials,
instruments, aparells i màquines que
s’utilitzen en la producció de béns i
serveis.

Matèries de Modalitat i Optatives
Corresponen a un total de 16 hores
lectives, tant a 1r curs com a 2n curs.
Durant el curs 2017-18 s’ofereixen les
següents matèries:
1r curs

2n curs

I després del Batxillerat?
En acabar aquests estudis, els i les
estudiants que hagin superat totes les
matèries cursades (incloent-hi el treball
de recerca) rebran el títol de batxillerat.
Amb aquest títol es pot accedir a:
- La universitat (un cop aprovades les
proves d’accés, PAU).
- Un cicle formatiu de grau superior.
- Ensenyaments superiors artístics.
- El món laboral.

