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IV Jornades sobre l’ensenyament de les Humanitats al Batxillerat

El treball de recerca: ciència o ficció?
Divendres 17 i dissabte 18 de març de 2017

Presentació

Al llarg d’aquestes jornades volem pensar i debatre conjuntament sobre els diversos moments i les dificultats 
que apareixen en el camí d’elaboració dels treballs de recerca en el Batxillerat Humanístic: Com planifiquen 
els centres aquesta activitat? Com s’ha d’escollir el tema en cada cas i disciplina? Com podem engrescar 
l’alumnat a treballar-hi? Quines metodologies cal seguir en cada cas? Quins materials es proposen? Quin és el 
seguiment que es fa o que cal fer? Com s’avalua adequadament aquesta forma de treball? 

Experts i professorat de renom ens ajudaran a reflexionar i debatre sobre aquests i altres temes que es 
puguin aplicar posteriorment a l’aula i també als centres.

Divendres 17 de març

15.15 h Recepció i acollida

15.45 h Acte d’obertura a càrrec de Judith Urbano, degana de la Facultat d’Humanitats de UIC Barcelona, 
i Josefina Cambra, degana del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de 
Catalunya.

16.00 h Taula rodona: “El treball de recerca: ciència o ficció?”

 — Sagrari Fernández, Institut El Cairat, Esparreguera
 — Jordi Benet, Escola Betània Patmos
 — Marc Pepiol, Institució Cultural CIC
 — Martí Curiel, Escola Xaloc

 — Moderador: Xavier Ibàñez, escola Sant Gregori

18.00 h Pausa

18.30-20.00 h Tallers simultanis (bloc I) 

A
El treball de recerca en l’àmbit 
lingüístic i literari. Què és i què no 
és un treball de recerca de lletres? 
Gerard Segura, Escola Súnion

B
Treballs de recerca de filosofia 
a partir de l’experiència 
dels batxillerats nacionals i 
internacionals.  
Ignasi Llobera, SEK-Catalunya

C
Treballs de recerca a l’àmbit de la 
història: “La complexitat històrica 
del treball de recerca”.  
Anna Estiarte, Escola FERT

Dissabte 18 de març

9.30 h Experiències docents, convocatòria oberta

— Presentació del projecte Gust i Passió per Investigar. Carme Piqué, Institut El Cairat, 
Esparreguera

— Presentació Premi Arnau de Vilanova
— Presentació Premi UIC Barcelona Treballs de Recerca

11.00 h Pausa i cafè



11.30 h Tallers simultanis (bloc II)  

Nota: Cal portar dispositiu electrònic amb connexió a internet, ja siguin portàtil, tauleta o mòbil.

D 

Llengua i literatura: “Enrecerca’t 
amb la llengua i la literatura”. Com 
podem introduir la recerca a les 
classes de llengua i literatura. 
Laura Arnal, Exporecerca Jove

E
Ciències socials: “Estudiar o fer 
història?”. Una aproximació de la 
recerca per treballar les ciències 
socials a l’aula en l’àmbit de la 
història.  
Manuel Belmonte, Exporecerca 
Jove

F
Treballs de l’estadística aplicada 
a l’anàlisi de dades de treballs 
de recerca a l’àmbit tant de les 
ciències socials i humanístiques 
com en les ciències experimentals. 
Bernat Oró i Queralt Saez, 
Exporecerca Jove

13.00 h Conferència de clausura: 

“La realització dels treballs de recerca, un repte per a l’alumnat i el professorat de secundària”. 
Maria Pilar Menoyo, Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona) 

Com s’hi pot participar

1. S’hi pot participar com a oient o com a comunicant d’una experiència docent. En tots dos casos cal 
inscriure’s a les Jornades.

2. Heu d’escollir un taller del bloc I i un altre del bloc II.

3. Per presentar una experiència docent, cal inscriure’s prèviament a les Jornades i fer-nos arribar a 
formacio@cdl.cat la fitxa degudament emplenada abans de l’1 de març. Les intervencions seleccionades 
de cada un dels blocs seran d’uns 15 minuts.

Preu

10 € estudiants
30 € col·legiats
45 € no col·legiats

Coordinació acadèmica

— Dr. Bernat Torres (UIC Barcelona / Societat Catalana de Filosofia) btorres@uic.es
— Maria Dolors Martí (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya)  

d.marti@cdl.cat

Més informació

www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=330
www.uic.es/jornadeshumanitats

www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=330
www.uic.es/jornadeshumanitats

