
PROPOSTES TREBALL RECERCA, CURS 2018-19 

 

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ  

 Análisis de una obra literaria (narrativa, lírica o dramática): características, técnicas… 

 La mujer en la literatura.  

 Rutas literarias: caminos poéticos y narrativos (acotado a una ruta). 

El tratamiento de la lectura en el aula. 

 Uso del lenguaje en los medios de comunicación. 

 Análisis de las particularidades lingüísticas del castellano. 

 La novela policiaca: un héroe en evolución. 

 Cine y literatura. 

Se considerarán las propuestas de los alumnos.  

 

DEPARTAMENT DE CATALÀ 

Literatura catalana del segle XXI escrita per dones (Milena Tusquets, Marta Rojals, Llúcia Ramis, 

etc.) 

La literatura universal al Coral romput de Vicent Andrés Estellés 

La figura femenina en la literatura medieval  

Dona i literatura (es pot pactar de quina època amb l’alumnat)  

Literatura i exili (Guerra Civil espanyola)  

Simbologia de la fauna i flora en l’obra de Mercè Rodoreda 

 

DEPARTAMENT SOCIALS 

Memòria histórica a l’Hospitalet 

Seguiment de temes d´actualitat a través de la premsa 

TR d’Art a concretar segons els interessos de l´alumnat 

Consum i globalització 

 

SEMINARI DE FILOSOFIA 

Comparativa de l'ateisme científic amb l'ateisme vitalista 

Diàleg (s) de Plató. Idees pròpies i idees d’altres pensadors 

La dona i la Filosofia 

Nietzsche i Déu. Una relació d’amor i odi 



 

SEMINARI DE CLÀSSIQUES 

La medicina i el món clàssic 

El món del vi: de Grècia a Catalunya 

Els instruments musicals a Grècia i Roma 

El llatí a la publicitat, des de l’antiga Roma fins als nostres dies 

 

DEPARTAMENT D’ANGLÈS 

Anàlisi d’una pel·lícula i una obra literària  

Incidències dels anglicismes a la llengua Catalana /Espanyola  

El conflicte racial als E.U.A  

Diferències entre el sistema educatiu anglès i el català  

 

DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA 

Centres culturals a l’Hospitalet 

Proposta d'intervenció a la façana de l’Institut 

L’Hospitalet, nou districte cultural 

Disseny d’una escultura pública 

Passat i present del Centre d’Art Tecla Sala 

 

DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Els “Fit-Games”, una proposta per a la millora de la condició Física 

 Dona i Esport: Les noies als Fit-Games 

          Els “Fit-Games”, problemes d’aplicació en funció de l’origen i la cultura esportiva 

 El control de la Freqüència Cardíaca a la classe d’Educació Física 

 

SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA 

Nanotecnologia (síntesi de nanopartícules/aplicacions/toxicitat...) 

Anàlisi dels filtres de les ulleres de sol  

Història de la taula periòdica  

Sabons Casolans  

 

 



DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

El nombre  

Les Matemàtiques a l’antiguitat: Babilònia i Egipte. Què calculaven? Com representaven els 

nombres? Quins problemes els preocupaven?  

El nombre e 

Treball obert a proposta de l’alumna/-e 

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES- ECONOMIA 

Les cooperatives a Catalunya 

Elaboració d’un IPC local 

Pla d’empresa projecte empresarial (anglès o català)  

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS 

L'aprenentatge del francès com a llengua estrangera. Estudi de les diferents metodologies i 

recursos. Ànalisi de les dificultats inherents i els errors més freqüents. 

Québec i Canadà: multiculturalisme, un encreuament de cultures. Estudi de la realitat social, 

cultural i lingüística del Canadà. Estudi comparatiu amb la realitat del nostre país. 

El nostre país a la premsa francesa i França en els nostres diaris. Anàlisi comparatiu de diferents 

diaris i seccions, conèixer la realitat social i periodística. Comparar el tractament de la 

informació en els mitjans de comunicació: radio, televisió, diaris, etc. 

Estudi de la vida quotidiana, estils, clases socials, costums, educació, lleure, tradicions i 

festivitats d'una regió francòfona.  

L'immigració i el racisme a Catalunya i França. Estudi demogràfic, causes, conseqüències i 

maneres de tractar la realitat social.  

El còmic francobelga 

La presència del francès a Catalunya en l'àmbit administratiu i empresarial 

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA 

La vida musical a l’Hospitalet d’avui: on i com es fa música en aquesta ciutat? 

La producció musical com a feina creativa: quines són les funcions i aportacions del productor 

durant la gravació d’un disc? 

La música per a videojocs: com es crea, com està estructurada i quina és la seva aportació (amb 

anàlisi de videojocs concrets). 



El compositor (o l’intèrpret) al cinema: com el presenten les pel·lícules biogràfiques? (biopics). 

Batalles de galls: música i improvisació en el hip-hop. 

Com sona l’Hospitalet? Enregistrament dels diversos paisatges sonors de la ciutat i elaboració 

 d’un mapa sonor comentat. 

Anàlisi tècnica d’una obra musical, d’un disc o de la música d’una producció audiovisual 

(pel·lícula, sèrie, videoclips, anuncis…), a proposta de l’alumnat. 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

 La diabetes  

Al·lèrgies alimentàries  

L’impacte de l’home sobre el delta del Llobregat 

Com poden ajudar les plantes medicinals en el benestar de les persones  

Espècies invasores en els parcs de l'Hospitalet  

La història natural de Collserola (vegetació-geologia) 

Trastorns alimentaris  

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

1. ENERGIES ALTERNATIVES:  

1.1  Aprofitament d’energies renovables  

1.2  Resolució d’un cas pràctic 

2. CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT:  

Estudi de temes de filosofia i ciència  

3. INFORMÀTICA  

3.1 Programació amb Java. 

              3.2 Programació d’aplicacions en android 

3.4 Programació amb Scratch 

4. CONTROL PROGRAMAT  

Control de sistemes amb autòmat programable (PLC)  

Control de sistemes diversos amb microcontrolador (Arduino)  

 

5. ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  

 

 


