
 
Un dels llibres per ajudar els professors a la direcció de treballs de recerca 

 
LA RECERCA A SECUNDÀRIA. ÉS RECERCA? ÉS SECUNDÀRIA? 

 
Xerrada d'inauguració de l'exposició de treballs de recerca dels alumnes 

de batxillerat del Bages, 2008 
 

Als plans d'estudis de batxillerat catalans hi ha, des de fa anys, l'obligatorietat de fer un 
treball de recerca. Aquest treball no figura en cap altra comnitat autònoma. Va ser i és 
un tema discutit, degut a la dificultat de triar treballs assequibles, interessants i que els 
professors els puguin dirigir. Molts són només bibliogràfics, però la idea és que en la 
mesura del possible siguin amb una component de treball experimental ("la pràctica", 
que en diuen els alumnes). Es solen fer al llarg del final del curs de primer de batxillerat 
i l'estiu entre primer i segon, s'acaben abans de les vacances de Nadal de segon curs i 
es llegeixen el gener. I així els alumnes dediquen tot el trimestre de primavera a 
preparar les proves de les PAU. 
Si l'alumne és minimament treballador i amb idees, i el professor s'hi dedica, poden 
sortir treballs molt interessants. Per promoure aquests treballs i premiar els alumnes es 
solen fer presentacions de treballs, i mil concursos i certàmens. Alguns són territorials, i 
altres són promoguts perdiversos centres de les universitats per "pescar" els millors 
alumnes, amb pràctiques que jo titllaria de dubtosament ètiques, com oferir estades de 
recerca a laboratoris universitaris, on l'alumne poca cosa pot aportar-hi, més enllà de 
la mà d'obra...- . O llistes de treballs de recerca a realitzar, i l'alumne així no hi té cap 
iniciativa. 
M'ha tocat estar de jurat d'alguns d'aquests premis, o m'han encarregat la xerrada 
inicial de presentació, cosa que he fet amb molt de gust. La que segueix va ser feta el 
primer trimestre de l'any 2008, i m'hi qüestionava retòricament el mateix concepte de 
treball de recerca a secundària. 
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