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Signatura del projecte d’investigació
Els següents punts són els trets principals avaluables del projecte de recerca. Això
no vol dir que, eventualment, no se’n puguin avaluar d’altres.

1 Continguts del projecte
•

El tema, les idees i els raonaments del projecte són originals.

•

Les conclusions extretes són originals i vàlides

•

La metodologia emprada és correcta des del punt de vista científic. En particular, es justifiquen fortament les conclusions

•

Les suposicions o hipòtesis es veuen motivades o explicades per raons, almenys plausibles

2 Desenvolupament del projecte
•

El temps dedicat al projecte és suficient

•

L’actitud i l’interès pel tema i els problemes que poden sorgir a la investigació són altes.

•

Es prenen les classes amb molt d’interès, aprofitant el temps al màxim

•

Al llarg de tot el temps es realitza un esforç constant. No es deixa tota la
feina per al final

•

S’acudeix a tutories per a demanar dubtes si no basta el temps de classe.

•

L’autor de la investigació, demana dubtes, demana indicacions en la direcció
del projecte, comparteix documents d’esboços i idees

•

El professor veu una línia contínua de feina i sap en tot moment en quin
punt es troba l’investigació de l’alumne

3 Dossier del projecte

Pàgina 1 de 3

CEPA Sud

Signatura del projecte d’investigació

ESPA 4

•

L’escrit es presenta sense cap falta d’ortografia i s’usen correctament els
temps gramaticals.

•

La presentació del treball és adequada. Per exemple:
− Es presenta el treball net i amb bona lletra
− Les seccions estan destacades amb negreta i amb un tipus de lletra major
que la dels paràgrafs.
− El text està justificat
− Les gràfiques i taules disposen d’un peu on s’incorpora una descripció i
les fonts de les dades
− El text es pot llegir de forma agradable
− Es presenta el treball enquadernat amb tapes dures

•

El dossier segueix l’estructura d’un document d’assaig científic (portada,
resum, índex, introducció, cos del document, bibliografia i annexos).

•

Els continguts i el format de cada secció són els adequats. Per exemple,
s’inclou l’autor, el títol i la data en les entrades de les referències bibliogràfiques; el text de la introducció conté la motivació del projecte, explica
les principals definicions usades en el text i anticipa al lector els principals
raonaments del dossier.

•

L’autor s’expressa de forma directa i clara, amb un estil científic objectiu i
aportant raons als seus raonaments i conjectures. Evita l’especulació

•

La forma d’argumentació és correcta. No es cometen falàcies.

•

Les frases i paràgrafs del text es connecten entre si usant connectius que
expressen relacions lògiques (causa, conseqüència, disjuntisme, pararal·lelisme, etc.).

•

El lector sap en tot moment en quin punt de la lectura es troba i les transicions en els raonaments del text són suaus. L’autor facilita això recordant,
anticipant o relacionant fets o seccions prèvies.

4 Exposició
•

L’exposició del projecte d’investigació es realitza de forma ordenada

•

De forma general, el relat és fàcilment entenible i es pot seguir en tot moment
els raonaments, conjectures o hipòtesis plantejades
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•

Els relats orals s’acompanyen de gràfics, taules, vídeos o altres materials per
a facilitar l’aprenentatge als oients

•

Es realitza un esforç de síntesi i s’adeqüen les conclusions i els materials del
dossier a una audiència més general i, per tant, ignorant del tema.

•

Es resolen satisfactòriament les preguntes i crítiques que el professor i altres
companys puguin fer durant l’exposició.
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