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Què trobaràs en  
aquesta guia?



PUBLI

Segueix-nos per trobar 
informació de:

Què estudiar

Selectivitat

Preinscripció

PAP

Treball de Recerca

A

B

C

D

E

preparats.cat/info

Tot el que necessites per entrar a la universitat!

preparats.cat/info
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Ara mateix, potser  aquesta 
qüestió t’inquieta. Fa 
mandra fer el treball de 
recerca (TR) perquè saps 
que et portarà força hores 
de feina, però s’ha de fer i 
t’expliquem tres coses per 
les quals et servirà fer-lo!

1. Representa el 10% de la nota final de 
batxillerat. No és poc, així que val la pena 
esforçar-s’hi molt!

2. És el primer gran treball d’investigació 
que faràs. És una bona pràctica per si 
continues estudiant, ja que, si fas un grau 
universitari més endavant, faràs treballs 
semblants, tot i que no tan extensos, i 
també el Treball de Final de Grau, que és 
molt semblant al TR!

3. Potser descobreixes una nova passió 
o reafirmes allò que vols fer en el futur! 
Si tens mig clar què vols estudiar més 
endavant, fer el TR d’un tema que hi estigui 
relacionat t’ajudarà a saber si aquesta 
disciplina t’agrada de veritat. Si no és el cas 
però tries un tema que t’interessa, potser 
descobreixes que és la teva passió!

Ara ja saps per què és tan important el TR. 
O sigui que no hi ha excuses! Comencem!

Per a què em servirà realment 
fer el treball de recerca? 
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4. Un cop tinguis una idea de què vols 
investigar, fes una mica de cerca a 
Google per assegurar que trobaràs 
prou informació. Si no hi ha notícies 
o investigació disponible, serà molt 
difícil avançar en el treball. També t’has 
d’assegurar que la informació és de fonts 
fiables, com mitjans de comunicació, 
universitats, organismes nacionals i 
internacionals... I recorda que no tota la 
informació de qualitat es troba a Internet!

5. Delimita el tema triat utilitzant una 
hipòtesi o pregunta concreta, ja que, si 
no ho fas, pot ser que triïs un contingut 
tan ampli que no sàpigues quan ni com 
començar el treball. Per exemple, en 
comptes d’analitzar el futur de la realitat 
virtual en general, pots investigar com 
es fa servir en teràpies psicològiques per 
superar pors com les de volar en avió.

6. Per descomptat ha de ser un tema que 
t’agradi i vulguis conèixer més o que 
t’apassioni molt! Pensa que t’hi passaràs 
molts mesos i que has de mantenir la 
motivació per continuar investigant.

7. Decideix si vols fer una investigació més 
teòrica, en la qual compararàs bibliografia 
per respondre la teva hipòtesi o si 
prefereixes fer un treball més pràctic i fer 
una recerca experimental, recopilant les 
teves pròpies dades.
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8. El teu institut t’assignarà un tutor o 
tutora expert en aquest tema o en un 
tema que hi estigui relacionat. Fes molt cas 
dels seus consells i compleix els terminis 
d’entrega perquè et pugui ajudar més!

Triar el tema...  
8 consells per escollir bé!

Per a algunes persones 
triar el tema del treball 
de recerca és la part més 
complicada. Aquí tens 
8 consells que et poden 
ajudar a escollir bé:

1. Abans de res, descobreix quins són els 
requisits del treball de recerca del teu 
institut. Has d’escollir el tema d’entre una 
llista predeterminada o pots triar el que tu 
vulguis?

2. Si tens llibertat per triar i no tens ni 
idea de què fer, escull la teva assignatura 
preferida de batxillerat i fes una selecció 
dels temes que més t’interessen o et 
creen curiositat d’aquesta assignatura. 
Per exemple: si esculls Cultura Audiovisual, 
alguns àmbits d’aquesta assignatura són 
la fotografia analògica o l’edició de vídeo. 
Ara només falta fer-te una pregunta per 
respondre o proposar-te un objectiu, com 
“Quin és el futur de la fotografia analògica 
en l’era digital?” o “La creació d’un tràiler 
de pel·lícula des de zero”.

3. Si malgrat tot no saps què fer, et 
recomanem buscar àmbits o temàtiques 
a Google i observar quins titulars de 
notícies surten com a primers resultats. 
Això t’indicarà la situació actual del tema 
o quins debats desvetlla. Per exemple, si 
t’interessa la salut reproductiva i busques a 
un cercador, veuràs que últimament s’està 
avançant en la píndola anticonceptiva 
masculina. I aquest tema podria ser molt 
interessant per investigar. És actual i 
genera moltes preguntes!



30 treballs de recerca  
per inspirar-te

ARTS I HUMANITATS

•  Proposta de mètode per la identificació 
precoç d’indicis d’oïda absoluta

• Alice in the Victorian Era
•  La guitarra espanyola. Construcció 

artesana
• El desig d’uns joves amants
• El món de la fotografia i la seva evolució
• La creació i elaboració d’un curtmetratge
• Funes frente al acantilado
•  Història d’una vida estroncada per la 

Guerra

CIÈNCIES

•  Effects of beta-hidroxybutyrate in colon 
cancer cell metabolism

•  L’apoptosi, l’inici d’un final. Estudi del 
procés de mort cel·lular programada i 
la seva importància en determinades 
malalties

•  La leucèmia; tractaments convencionals o 
innovadors

•  El càncer de pulmó: estudi estadístic d’una 
mostra de pacients i anatomia patològica

•  Algoritme diagnòstic en patologia 
hematològica. Diagnòstic de la leucèmia 
promielocítica aguda

•  L’ús dels models biològics en la 
investigació del càncer

• Nanomedicina aplicada al cáncer

Després de llegir els consells que t’hem 
donat, et costa trobar un tema que et 
convenci de veritat? O és que ja tens el 
tema, però no saps com enfocar-lo?

Aquí tens 30 treballs de recerca que et 
poden servir com a inspiració, ordenats per 
temàtica. Tots s’han presentat als Premis 
UVic als millors treballs de recerca de 
batxillerat, així que són de màxima qualitat!
Et servirà molt donar-los un cop d’ull i veure 
com estan organitzats, el tipus d’escriptura 
que utilitzen, quina mena d’investigació han 
fet els alumnes... i molt més!

SOCIETAT I GÈNERE

•  Estudi del masclisme aplicat a les dones 
en el món del manga i les sèries anime en 
l’actualitat

•  Urbanisme en femení: Barcelona-Chicago

CIÈNCIES SOCIALS, HUMANES  
I EDUCACIÓ

• Vêtements solidaires, creació d’una ONG
• Deixem volar els nens
• De Cims Borrascosos a Wuthering Heights
•  El pas del temps; Mas d’en Toni, Mas Claret
• The Trump Impact
• Pla de màrqueting de l’Alberg de Berga
• El català, una assignatura pendent

TECNOLOGIA

•  Construcció d’una videoconsola i 
programació dels 25 “Snakes” que conté

•  Com es poden millorar les probabilitats 
de guanyar en un joc usant resultats de la 
física quàntica

• Percepció del poder edulcorant

• Dopa’m i n’aprendré millor

•  Bioeconomia un gran repte de futur: 
Obtenció de peptones per a medis de 
cultiu a partir de residus proteics

• El disseny aerodinàmic a l’automoció
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https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2357
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2357
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2365
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2384
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2384
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2447
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2454
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2466
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2394
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2335
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2335
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2387
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2387
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2441
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2441
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2441
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2441
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2411
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2411
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2380
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2380
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2376
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2376
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2376
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2478
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2478
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2334
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2429
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2429
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2429
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2329
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2413
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2345
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2351
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2377
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2414
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2435
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2444
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2412
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2412
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2373
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2373
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2373
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2341
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2324
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2326
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2326
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/2326
https://premisrecerca.uvic.cat/treball/1925
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Com ha de ser  
la part escrita?

La presentació escrita del treball de recerca 
és un informe o document que ha de tenir 
les parts següents:

Inici
• Portada
• Resum o abstract
• Índex

Cos
• Introducció
• Nucli de l’informe
• Conclusions
• Llista de referències documentals

Final
• Annexos

Totes aquestes parts són importants i, 
encara que hi sumis una part pràctica, no 
pots obviar-les. El treball s’ha de presentar 
en format DIN A4 amb pàgines numerades 
i enquadernat. A més, has de tenir en 
compte tots els aspectes següents:

•  Encara que el tema que hagis triat 
t’apassioni molt, intenta sintetitzar al 
màxim el que expliquis i procura no 
escriure massa perquè sí. Fer un treball 
més llarg no t’assegura obtenir més bona 
nota, si el que fas és omplir-lo de “palla” i 
no d’informació rellevant!

•  Recorda que el treball de recerca és un 
projecte en el qual has de fer recerca, 
investigar i trobar les fonts més 
adequades. Sobretot, intenta no fer un 
resum sobre un tema i, amb això, pensar 
que pots donar el treball per acabat. Has 
de fer-te una bona pregunta a l’inici del 
treball (la hipòtesi) i trobar-li una resposta 
quan l’acabis! Per exemple, si vols fer un 
treball sobre l’índex de contaminació a 
Barcelona, la hipòtesi podria ser: “Com 
afectarà la ciutadania de Barcelona, l’índex 
de contaminació de la ciutat en un termini 
de 10 anys?”.

•  A l’hora de redactar el treball, t’aconsellem 
que comencis pel nucli (el cos del 
treball), que segueixis per la introducció 
i després per les conclusions. Les fonts 
de documentació, l’índex i la portada els 
podràs fer molt més tranquil·lament quan 
hagis acabat el treball.

•  Organitza’t des de l’inici i fes un calendari 
de treball. Posa’t un límit de temps per 
acabar-lo i limita els dies o setmanes que 
dedicaràs a cada tasca. Així t’obligaràs a 
acabar-ho tot! Per exemple, les primeres 
setmanes poden ser per buscar bibliografia 
i comentar-la amb el tutor o tutora, les 
següents per fer entrevistes o repartir 
enquestes i les últimes per interpretar tota 
la informació i redactar el treball.

•  Redacta un índex i una introducció 
provisionals. Encara que et proposem 
deixar aquests apartats pel final, és bo 
que comencis a fer esborranys i els vagis 
millorant a poc a poc. Si el teu treball 
comença amb un índex clar i organitzat i 
una introducció potent, captaràs l’atenció 
del tribunal!

•  No limitis la teva cerca d’informació a 
Internet. Potser et sembla una bogeria o 
una pèrdua de temps, però pots trobar 
informació genial en biblioteques, arxius, 
llegint estudis o articles de revistes 
científiques, mirant pel·lícules, sèries i 
documentals... Mentre la font sigui fiable 
i contrastis sempre la informació, et pot 
servir i molt!

•  I encara que pensis que no es notarà, un 
treball a base de copy & paste es veu 
d’una hora lluny i també es pot identificar 
molt fàcilment amb eines digitals. A més, 
et podrien acusar de plagi i suspendre el 
treball, així que sempre que hagis d’utilitzar 
una informació en format literal, no oblidis 
posar-la entre cometes i citar-ne la font i 
l’autoria. Encara que expliquis un concepte 
que no és teu, però amb les teves paraules, 
també has de citar l’autoria!

Finalment, recorda que la redacció 
és molt important en la presentació 
escrita del treball de recerca. Abans 
d’entregar-lo, assegura’t que has 
revisat l’ortografia i la gramàtica amb 
el corrector en català del Word o de 
Softcatala.cat. Escriu frases curtes i 
entenedores i no intentis desenvolupar 
més d’un concepte per paràgraf.

També pots millorar el teu català amb 
el nostre Mapa d’autoaprenentatge, 
que conté exemples i exercicis per 
practicar!

https://www.softcatala.org/corrector/
https://preparats.cat/selectivitat/mapa-daprenentatge-de-catala?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper-batx-TR&utm_campaign=PLU_WHITEPAPER_TR_2022&utm_content=UTM_CONTENT
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TENS PREGUNTES

Envia’ns el dubte que tinguis i 
et respondrem personalment!

SOBRE QUÈ ESTUDIAR,
LA SELECTIVITAT
O LA PREINSCRIPCIÓ
QUE NO SAPS A QUI FER?
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Aprèn a citar  
en format APA

Saber fer un bon treball també és saber 
citar bé les fonts d’informació. Potser ara 
no et sembla important, però és crucial! 
I és que, si no cites la informació que 
consultes, et podrien acusar de plagi i 
suspendre’t el treball... En general, farà que 
la teva investigació es vegi molt més veraç i 
professional!

Pots utilitzar diferents formats de citació, 
però un dels més coneguts és el de 
l’American Psychological Association 
(APA). Segons aquest format, en la 
bibliografia del teu treball diferents tipus de 
documents com els següents se citen així:

•  Llibre: Cognom, N. Any. Títol en cursiva: 
subtítol (#ed). Editorial. Exemple: Clear, 
J. 2020. Hábitos atómicos: cambios 
pequeños, resultados extraordinarios. 
Diana Editorial.

•  Pàgina web: Nom de l’autor o nom 
corporatiu. (any última actualització). Títol 
en cursiva. Editor/lloc web i adreça URL. 
(Val la pena incloure-hi la data en la qual 
has recuperat la informació). Exemple: 
Zwatrzko, I. (2022). Marguerite Duras: 
vida, imatge i paraula. Núvol. Recuperat 
22 juliol 2022, de https://www.nuvol.
com/art/marguerite-duras-vida-imatge-i-
paraula-266573

•  Vídeo de Youtube, Vimeo...: Cognom, N. 
o nom corporatiu (any, mes dia). Títol del 
vídeo en cursiva [Vídeo]. Lloc web. Adreça 
URL.

A banda de fer una bona bibliografia, 
sempre ordenada per ordre alfabètic de 
l’autor, és molt important citar les fonts 
d’informació dins del text del teu treball, 
sempre que hi incloguis una cita entre 
cometes o que parlis d’un concepte que ha 
escrit una altra persona que no siguis tu.

Si vols saber més sobre la bibliografia 
i el format APA per citar altres tipus de 
documents, et recomanem una guia digital: 
   
→  Guia per elaborar citacions bibliogràfiques 

en format APA 7a edició, 2a edició 
revisada i ampliada (UVic, 2022). 

Per a més informació sobre aquests 
temes i també sobre altres coses que cal 
tenir en compte per fer un bon treball, et 
recomanem aquest llibre: 
    
→  Com escriure i presentar un bon treball 

acadèmic. Guia pràctica per a estudiants 
i professors de Jordi Sancho (2018, Eumo 
Editorial).

https://www.nuvol.com/art/marguerite-duras-vida-imatge-i-paraula-266573
https://www.nuvol.com/art/marguerite-duras-vida-imatge-i-paraula-266573
https://www.nuvol.com/art/marguerite-duras-vida-imatge-i-paraula-266573
https://www.youtube.com/watch?v=f2O6mQkFiiw
http://dspace.uvic.cat/xmlui/bitstream/handle/10854/7130/altres_a2022_guia_elaborar_citacions_2a ed_cat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uvic.cat/xmlui/bitstream/handle/10854/7130/altres_a2022_guia_elaborar_citacions_2a ed_cat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uvic.cat/xmlui/bitstream/handle/10854/7130/altres_a2022_guia_elaborar_citacions_2a ed_cat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Els millors tips per a la 
presentació oral

Ja ha arribat l’últim pas 
del treball de recerca: la 
presentació oral! Aquesta 
darrera part té molt valor, 
ja que ara toca presentar 
tota la investigació que has 
fet davant del tribunal, 
format per professorat 
del teu institut. Segueix 
aquests tips i faràs una 
presentació oral de 10!

PREPARA-LA BÉ:

•  Menys és més: escull la informació més 
destacada del treball i sintetitza-la. Que no 
hi falti res essencial per entendre la teva 
recerca.

•  Demostra-ho: escull els millors exemples i 
anècdotes del treball per acompanyar les 
explicacions.

•  No tot és PowerPoint: també pots utilitzar 
eines com Canva, Genially o Prezi.

•  Combina recursos: inclou-hi text, imatges, 
vídeo, infografies... I no abusis de les 
transicions entre diapositives!

•  Claredat: no facis servir fotos 
distorsionades i fes servir una tipografia 
de lectura fàcil, com les de pal sec (Arial, 
Lucida o Verdana).

•  Calcula el temps: recorda que la 
informació més rellevant s’ha de 
comunicar al principi i que tens un temps 
limitat (màxim 20 min).

•  Les conclusions: explica què has après, 
però també què es podria millorar.

•  El final: fes-lo potent i convincent.

ASSAJA I PRACTICA:

•  Sigues tu mateix/a: memoritza l’estructura 
però aporta-hi tocs d’improvisació a cada 
assaig per ser natural.

•  Mira’t: practica davant d’un mirall i grava’t 
en vídeo per veure els errors.

•  Imprevistos: prepara’t respostes a 
possibles preguntes.

•  Que t’escoltin: fes-la davant algú que 
t’escoli i et pugui dir si s’entén bé el teu 
discurs.

•  I si la tecnologia falla? Preveu el que et 
pot passar per solucionar-ho ràpid.

•  Revisa el material: no deixis mai els últims 
detalls per resoldre la nit abans.

LA IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE NO 
VERBAL:

•  Contacte visual: no donis mai l’esquena 
al tribunal i mira’ls als ulls mentre parles. 
Podràs anar adaptant el discurs segons les 
seves reaccions.

•  Nervis: gesticula per acompanyar el que 
dius i no per demostrar els nervis que 
estàs passant.

•  Amb passió: mostra interès pel tema 
treballat i tot el que has descobert. No 
miris a terra ni deixis la mirada perduda!

 
UNA EXPOSICIÓ EXITOSA:

•  Sorprèn-los: amb un material addicional 
que preparis expressament per a la 
presentació. (Per exemple: un making 
off, un fulletó que aporti informació 
complementària a l’exposició, un guió 
perquè puguin anar seguint pas a pas la 
teva presentació...). Que no s’ho esperin!

•  No llegeixis, parla! Escolta’t i entén el que 
estiguis dient en tot moment. Repeteix les 
paraules més importants!

•  Vocabulari: utilitza llenguatge tècnic 
només quan sàpigues què significa amb 
seguretat. Fuig de paraules multiús com 
‘cosa’ o ‘això’.

•  Senzillesa: prepara’t frases curtes que et 
deixin respirar i evita els ‘emm...’, ‘aaa...’.

•  Respira!

•  Creu el que dius i comunica-ho: parla amb 
el volum, ritme i pronúncia adequats per 
provocar emocions als qui t’escoltin.

•  I si m’interrompen? Accepta les 
interrupcions com una oportunitat per 
aclarir idees i donar més detalls.

 
TINGUES MOLT PRESENT...

•  Cal defensar el treball fins al final! 
Gaudeix de la teva presentació i demostra 
tot el que has après.

•  L’originalitat per davant de tot: és el 
moment de demostrar que, a més de 
saber presentar bé un treball, saps com 
fer-ho amb personalitat.

•  Fes-los pensar! És molt important resoldre 
tots els dubtes que el tribunal pugui 
tenir, però encara és millor aconseguir 
que el teu missatge cali i els faci pensar i 
qüestionar-se la seva opinió sobre el tema 
que has treballat.
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Presenta el treball  
a un premi!

Després de tota aquesta 
feinada, no desaprofitis el teu 
treball de recerca guardant-lo 
en un calaix! 

Saps que pots presentar-lo a premis de 
treballs de recerca? Sí! Hi ha diferents 
entitats i universitats que celebren 
certàmens als quals et pots presentar!

Aquests premis són, sobretot, un 
reconeixement acadèmic per als millors 
treballs, però, alguns també inclouen 
quanties econòmiques o facilitats per 
poder estudiar a la universitat. Per tant, val 
moltíssim la pena que facis un cop d’ull a 
totes les convocatòries i que et presentis a 
tants premis com puguis!
Coneixes els Premis UVic als millors 
treballs de recerca de batxillerat? En 
aquest certamen, que se celebra des de 
fa més de 20 anys, s’hi poden presentar 
treballs de temàtiques tan diverses com:

•  Arquitectura, enginyeries i tecnologia
•  Arts
•  Física, química, biologia, ciències 

ambientals i salut
•  Empresa, comunicació, economia, història, 

geografia, transformació digital i educació
•  Qualsevol tema referent al càncer

Si ets una de les persones premiades dels 
Premis UVic, rebràs una quantia econòmica 
i, a més, si vols estudiar un grau universitari 
del Campus UVic de la UVic-UCC un 
40% de la matrícula del primer curs serà 
gratuïta.

Si t’hi vols presentar, és 
important que sàpigues que no 

pots ser tu com a estudiant qui ho 
faci, sinó que ho ha de fer el teu 

institut per tu.

 Més informació



https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/
https://premisrecerca.uvic.cat/?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper-batx-TR&utm_campaign=PLU_WHITEPAPER_TR_2022&utm_content=
https://premisrecerca.uvic.cat/?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper-batx-TR&utm_campaign=PLU_WHITEPAPER_TR_2022&utm_content=
https://premisrecerca.uvic.cat/bases-de-participacio
https://premisrecerca.uvic.cat/bases-de-participacio
https://premisrecerca.uvic.cat/?utm_source=whitepaper&utm_medium=whitepaper-batx-TR&utm_campaign=PLU_WHITEPAPER_TR_2022&utm_content=
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SUPERA 2N DE BATXILLERAT 
I ENTRA A LA UNIVERSITAT!

preparats.cat/info

REGISTRA’T GRATUÏTAMENT 
PER ACCEDIR A TOTS ELS 
AVANTATGES:
ENVIAR PREGUNTES SOBRE QUÈ ESTUDIAR, LA SELE O 
LA PREINSCRIPCIÓ

DESCARREGAR EXÀMENS I APUNTS DE LA SELE

UTILITZAR APLICACIONS EXCLUSIVES QUE T’AJUDARAN  
A ENTRAR A LA UNI

REBRE LES NOTÍCIES I NOVETATS MÉS IMPORTANTS

ENTRARÀS EN UN SUPERSORTEIG!
Només per registrar-te a la nostra pàgina web, entraràs automàticament al sorteig. 
Sabrem qui és la persona guanyadora al final d’aquest curs.

COM SUPERAR SEGON  
DE BATXILLERATI ENTRAR  

A LA UNIVERSITAT

Una guia de Preparats.cat per a 

estudiants de batxillerat i CFGS

Si has començat 
batxillerat, ja veus que 
el nivell s’ha complicat i 
que potser et costa més 
mantenir el rendiment i 
treure bones notes!

Descarrega la nostra Guia per 
superar batxillerat i entrar a 
la universitat i t’ajudarem a:

• Organitzar-te el temps
• Treure bones notes
•  Fer presentacions orals 

millors
• Estudiar per a la selectivitat
• Triar grau i universitat
• I molt més!

DESCARREGA LA GUIA!

https://preparats.cat/guia-batxillerat?utm_source=whitepaper_TR&utm_medium=whitepaper_TR&utm_campaign=WHITEPAPER_PLU_BATX&utm_content=
https://preparats.cat/guia-batxillerat?utm_source=whitepaper_TR&utm_medium=whitepaper_TR&utm_campaign=WHITEPAPER_PLU_BATX&utm_content=
https://preparats.cat/guia-batxillerat?utm_source=whitepaper_TR&utm_medium=whitepaper_TR&utm_campaign=WHITEPAPER_PLU_BATX&utm_content=
https://preparats.cat/guia-batxillerat?utm_source=whitepaper_TR&utm_medium=whitepaper_TR&utm_campaign=WHITEPAPER_PLU_BATX&utm_content=



