
RELACIÓ DE PROPOSTES DE TREBALLS DE RECERCA       Curs 2012 - 2013 

  

DEPARTAMENT  TÍTOL/TEMA  CONTINGUT  

 

Castellà 
 
Actualitzat 07-02-11 

Estudio de la publicidad: imagen y texto Estudio de los recursos de imagen y lingüísticos 
utilizados por la  publicidad  actual en cualquiera 
de los medios de comunicación. 

 

   Literatura y cine Novelas adaptadas al cine: el lenguaje 
cinematográfico. 

 

 Lenguas de los alumnos en el IES de Alcarràs  Trabajos encaminados al estudio de las lenguas de 
los alumnos de otras comunidades y a su proceso 
de aprendizaje del catalán y castellano. 

 

 Mujer y literatura Tratamiento de la condición femenina en una 
novela. Evolución del canon de belleza femenina en 
poesía. 

 

 El cuento Análisis de las técnicas narrativas en los cuentos y 
en las narraciones cortas. Elaborar un cuento. 

 

 Tratamiento de un mismo tema o de una noticia en 
distintos periódicos 

Anàlisis comparativo del lenguaje utilizado en 
diversos periódicos que tratan la misma noticia. La 
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tergiversación de la noticia a través del lenguaje. 

 

 Retórica i música pop Investigación sobre la música actual y sus fuentes 
literarias. 

 

 Lenguajes específicos Investigación sobre el vocabulario y características 
lingüísticas de diferentes profesiones. Jergas 

 

 Lengua y televisión El lenguaje en los programas y series televisivos 
(Aída, Buenafuente, Callejeros,...) 

 

 Versioens musicales de la poesía castellana Relación entre las letras  de cantautores y grupos 
musicales y los poemas que han adaptado 

 

 
 
 

  

 

Català 
 
Actualitzat 11-12-12 

Literatura i cinema Podem treballar diferents obres de la literatura 
universal. 
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 La volta al món en vuitanta plomes. Repàs de les obres i autors més importants de la 
literatura universal prenent com a motiu  La volta 
al món en vuitanta dies de J. Verne 

 

 Analitzem 2 personatges de novel·la policíaca: 
Hèrcules Poirot i Ms Parple (podem estudiar 
també d’altres personatges) 

Comparació de dos investigadors famosos de 
novel·la policíaca. 

 

 Toponímia/noms de cases del terme municipal Recopilació i estudi de l’origen dels noms del 
terme. 

 

 Atles lingüístic de l’INS d’Alcarràs Recull de les llengües parlades al centre. Objectiu 
final: fer un atles lingüístic (mural i blog). 

 

 Sexisme en la llengua Diferències en l’ús de la llengua per part d’homes i 
dones. 

 

 Diari d’un lector/lectora Anàlisi de les lectures fetes durant un any 
acadèmic, tant les preceptives com les personals. 

 
 

 El seguiment d’una notícia a diferents diaris. Comparació de l’enfocament d’una mateixa notícia 
a la premsa periòdica. 
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 La llengua a les xarxes socials. Usos lingüístics característics de les xarxes socials. 

 

 L’amor/la política/el medi ambient... a les lletres de 
la cançó actual. 

Temes amorosos/polítics... a la cançó.  

 

 Comparació entre “Josafat” i “El Geperut de 
Notre-Dame”. 

Comparació entre els dos personatges protagonistes 
de les dues novel·les. 

 

 El personatge de Dràcula clàssic i els nous vampirs 
de TV i el cinema. 

Comparació entre el mite clàssic del vampir, la 
novel·la i les darreres sèries i pel·lícules d’èxit 
sobre el tema. 

 

 
 
 
 

Recull de lèxic. Comparació entre el lèxic 
relacionat amb les tasques 
domèstiques (transmès per via 
familiar) i l’estàndard. 

 

 Blogs de llengua i cultura a la xarxa. Anàlisi i sistematització dels millors blogs de 
llengua de la xarxa. Producte final: elaboració d’un 
blog de llengua. 

 

 Ponentins a la xarxa. Repàs de la literatura catalana actual, centrat en els 
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autors vius de les comarques de Ponent. 

 

 Transmissió de la llengua familiar. Usos lingüístics de transmissió generacional. 

 
 
 
 

Clàssiques 
 
Actualitzat 1-12-12 

La mitologia clàssica i la seva influència en la 
literatura. 

Obra a decidir entre la professora i l’alumne. 

 

 La mitologia clàssica i el cinema Obra a decidir entre la professora i l’alumne. 

 

 Literatura clàssica i cinema Obra a decidir entre la professora i l’alumne. 

 

 Influència de la literatura clàssica en el cinema Obra a decidir entre la professora i l’alumne. 

 

 
Idiomes 
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Actualitzat 13/12/2012 
 
 
 
Els treballs que oferta aquest departament es 
poden desenvolupar en català/castellà. L'única 
condició que el departament exigeix, respecte a la 
llengua de treball, és fer ús de l'anglès /francès en 
presentar la introducció, la conclusió i a l'hora de 
mencionar les cites. 

Mass Media in the English /French speaking 
countries 

  
 
Quins són els principals mitjans de comunicació als 
països de parla anglesa/francesa,com treballen, 
difusió, tendències........Idiomes; Anglès/Francès 
 
 

 

 Who are the British? A melting pot of people. Descobrir la diversitat d’idiosincràsies que 
conviuen a Gran Bretanya. Qui són els 
anglesos/gal·lesos/escocesos/irlandesos? 

 

 British and Spanish cities Buscar diferències i similituds entre les 
ciutats/poblacions britàniques i espanyoles. Com 
estan estructurades, organitzades, espais verds, 
tipus d’habitatges ... 

 

 Literatura and Hollywood Treball sobre com les obres literàries han estat 
adaptades al cinema. Hi ha fidelitat als textos 
originals a l’hora de desenvolupar els guions 
cinematogràfics?. 

 

 British pop music.: from the Beatles to the 21st 
century 

Analitzar a partir de les diferents cançons d'aquest 
grup el tractament de temes universals com: love, 
peace, friendship, freedom... Contrastar la seva 
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influència en la música posterior. 

 

 Charles Dickens and his literary work. Estudi de l'època i de les seves obres més 
representatives així com la seva influència en la 
narrativa universal. 

 

 Frankenstein: History and story. Analitzar les diferents versions d'aquesta pel·lícula 
contrastant amb l'obra literària. Estudiar el mite de 
Frankenstein així com el seu autor. 

 

 Britsh/American English. Analitzar diferències i similituds, contrastant 
vocabulari i pronúncia. 

 

 Hitchkok: the genius of suspense. Analitzar globalment la trajectòria cinematogràfica 
de Hitchkok. Treballar a partir d'una pel·lícula el 
tractament del suspens. Quines novetats hi va 
introduir?. Quina ha estat la seva influència en el 
cinema posterior?. 

 

 British Symbols: Estereotypes Els estereotips del Regne Unit, recercar en el seu 
orígen.Responen a una realitat o es poden 
considerar més aviat ficció. 
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 Celebrating Comparar les celebracions més  importants entre 
els Estats  Units,  U.K.  i  Catalunya 

 

 English sports Seguiment dels esports que es practiquen a UK, els 
tradicionals,populars, els menys comuns.. Quins 
grups socials els practiquen?  Quin seguiment 
mediàtic se’n fa? 

 

 Catalan and British Education systems Comparar els sistemes educatius de  UK  i 
Catalunya. 
 
 

 

 Hemingway: Spain in his  work Referències d’ Espanya a l’obra literària d’aquest 
famós autor americà 

 

 Orwell: Homage   to Catalonia Visió de Catalunya  a  la seva obra 

 

 
 
 

British financial crisis in the 1980’s and nowadays. 
Comparison and contrast. 

Contrastar i comparar les crisis financeres de la 
dècada dels 80 amb l’actual. Similituds, 
diferències, context 
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 Catalonia / Scotland / Quebec:  Sibling Nations* 
 
 
 
* Aquest treball es pot desenvolupar en anglès o 
francès 

Comparativa de la situació d’aquests 3 pobles i la 
seva relació amb els estas espanyol, anglès i 
canadenc.  Possibiltats de reeixir amb els 
referèndums sobre la independència, viabilitat. 

 

 The race to the White House El sistema electoral americà. Seguiment de les 
eleccions per la presidència del Estats Units. 

 

 Les enterprises françaises installées dans notre 
pays. 

Les empreses franceses instal.lades al nostre país. 
Elaborar un informe de què elaboren, llocs de 
treball, moviment econòmics, trajectòria 
empresarial.... 

 

 Les bandes dessinées ( françaises et belges) en 
langue française. 

Els còmicsen llengua francesa ( francesos i 
belgues).La historieta en sí mateixa, la seva 
finalitat. Anàlisi del còmic des del punt de vista del 
text i del dibuix. El llenguatge i l’humor en el 
còmic. La seva traducció al català/castellà. 

 

Socials 
 
Actualitzat 18-02-10 
 
 
 

Demografia Estudis demogràfics a partir de: 
 
● els llibres parroquials dels pobles que 

contenen dades sobre els baptismes, 
casaments i defuncions. 
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S'indiquen possibles treballs dins cada línia, però 
en poden sorgir molts més, bé sigui a iniciativa o 
interès dels propis alumnes o, suggerits pels 
professors del departament en alguna entrevista 
amb els alumnes interessats en alguna de les línies 
proposades. 

 

 Economia Estudis sobre: 
 
● les activitats econòmiques dels pobles de la 

zona: agricultura, ramaderia, comerç ... 

 

 Sociologia Estudis sobre: 
 
● l'estructura sòcio-professional de la 

població.  
 

● la immigració actual, 
 

● diferents aspectes de: la vida quotidiana, la 
família, les relacions socials, sobre grups 
concrets (dones, marginats, pagesos, etc.). 
 

● reportatges fotogràfics: Ex.: La dona al 
segle XX. / L’evolució de la vestimenta. 
 

● la vida quotidiana dels avis (treball amb 
fonts orals). 
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● el dia que vaig néixer (ús de l’hemeroteca) 

 
● Seguiment d’ex-alumnes de l’IES i els seus 

estudis postobligatoris. 

 

 Història Treballs a partir de la consulta dels documents 
existents als Arxius com:  
 
● la Carta de poblament de la ciutat de Lleida,  

 
● els processos judicials,  

 
● estudis sobre els Llibres de crims  

 
● o sobre períodes concrets de la història 

(Guerra civil,  IIª República., etc). 

 

 Política i periodisme Estudis sobre: 
 
● els processos electorals,  

 
● els diferents tipus d'Estats,  

 
● l'organització dels partits polítics en una 

determinada població,  
 

● els programes dels partits polítics, etc. 
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● fer el seguiment d’algunes  notícies de 

premsa destacades al llarg de tot l’any 
escolar que dura el TdR. 
 

● estudi comparatiu d’una notícia a partir de 
fonts amb ideologies diferents. 

 

 Geografia Es poden fer: 
 
● estudis de la morfologia dels pobles, 

 
● l'evolució de les cases de pagès. 

 

 Filosofia ● Psicopatologia i cinema: els trastorns 
mentals en la gran pantalla 
 

● Frankenstein: de la novel·la a la pantalla 
 

● Quins són els valors dels meus companys? 
 

● Dissenyant l’estudiant perfecte   

 

 Cultural - Artística Estudis sobre: 
 
● l’evolució de la vida quotidiana a través de 

la pintura i l'escultura. La vida quotidiana a 
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través de l’art. 
 

● la mitologia a través de l’art. 
 

● Museu de Lleida. 

 

 Cultural - Religiosa Anàlisi i interpretació de: 
 
● la Història Sagrada a través de l’art. 

 
● passatges evangèlics a través de l’art: 

representació de la nativitat del Crist / 
representació de la passió de Crist. 
 

● evolució de les pràctiques religioses: festes, 
tradicions, costums. 

 

 
 
 

  

 

Matemàtiques 
 
Actualitzat 9-01-12 

Estadística ● Estudi d’una o vàries mostres (sobre una 
problemàtica concreta de l’entorn). 
Descripció, interpretació, paràmetres i 
inferència . 
 

● Estudi de la variació de les hores de sol  i 
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temperatures al llarg de l’any. 
 

● Estudi de les tendències de la borsa a partir 
dels gràfics. 
 

● Estudi del repartiment d’escons en diferents 
sistemes electorals. Estudi del resultat 
d’unes eleccions 

 

 Probabilitat ● Estudi dels jocs d'atzar. 
 

 

 

 Geometria ● Aplicacions del teodolit a a la geometria en 
l’espai. Elaboració del plànol de l´Institut 
 

● Estudi dels políedres regulars. Construcció, 
propietats, característiques, particions, 
desplegaments, etc. Poliedres estrellats. 
 

● El cercle, quadrat, triangle equilàter, etc 
(des de l’art, la matemàtica, l’astronomia, a 
través de la història...) 
 

● Triangle i circumferència (relacions, punts 
notables, etc) 
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 Història de les matemàtiques ● El nombre  i altres nombres singulars (e, el 
nombre d’or, ...) Recull històric. 
 

● El triangle aritmètic o de Pascal. Història, 
propietats, etc. 
 

● Teorema de Pitàgores. Recull històric de les 
demostracions. 
 

● Els sistemes de numeració al llarg de la 
història. 
 

● Criptografia i codis 
 

● Personatges de la Història de les 
Matemàtiques 
 

 

 

 Teoria  ● Successions, aritmètiques, geomètriques, 
Fibonacci,  polinòmiques. Simulació amb 
Excel. 
 

● Estudi dels complexos. Descomposició 
factorial de polinomis amb factors 
irreductibles. 
 

● Teoria de Graf. Recull històric i 
aplicacions. 
 

● Les còniques 
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 Matemàtica comercial ● Estudi i comparació de crèdits i hipoteques 
bancàries, amb Excel 
 

 

 

 Altres ● Els fractals. Què són? Història, 
exemplificacions 
 

● El cinema i les matemàtiques 
 

● La literatura i les matemàtiques 
 

● Fotografia matemàtica d’Alcarràs 
 

● Coneixent totes les tecles de la calculadora 
científica 
 

● Recull de jocs matemàtics 
 

● Natura i matemàtiques. El per què de les 
formes. 
 

● L’enigma de Fermat 
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Ciències experimentals 
 
Actualitzat 12-12-12 
 
 

El departament pot admetre suggeriment de treballs 
de l’àmbit científic  

 

 

 Determinació del contingut en àcid làctic de la llet.  

 

 

 Determinació de calors específics de diferents 
substàncies. 

 

 

 Estudi qualitatiu de la solubilitat de diferents sals.  
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 Determinació de la concentració de substàncies 
contaminants a l’aigua. 

 

 

 Ornitologia (ocells)  

 

 Astronomia  

 

 Botànica  

 

 Micologia (fongs)  

 

 Estudi dels organismes presents a les aigües dels 
rius. 

 

 

 Estudi de l’acidesa de productes naturals i dels 
pigments vegetals com a indicadors àcid-base. 

 

 

 Determinació del contingut de cafeïna a les 
begudes de cola. 
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 Detecció d’additius alimentaris a diferents 
aliments. 

 

 

 El pH dels aliments.  

 

 
 
 

Recerca amb bases de dades genòmiques.  

 

 Sabons.  

 

   

 

Tecnologia/Educació visual i plàstica 
 
Actualitzat 12-01-12 

Projectes de creació i millora. Una explotació agrícola o ramadera 

 

  Una instal·lació de reg. 
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  Una instal·lació de generació o aprofitament 
d'energia. 

 

  Estudi del cultiu d'un hipotètic hivernacle ubicat a 
l'escola. Tipus de plantes i sistemes de cultiu més 
adequats pels aprenentatges de l'INS. 

 

 Bioconstrucció Concepte de bioconstrucció. Evolució i efectes de 
la construcció convencional. Mobles ecològics. 
Disseny d´un moble amb material sostenible 
(plànols, maqueta, pressupost,,,) 

 

 Estudis tècnics a realitzar a l'INS Alcarràs Estudi per a la utilització d'energies alternatives per 
abastir les necessitats de l'IES Alcarràs. 

 

 Tecnologia i societat Estudi de les empreses industrials del municipi. 
Cens. Matèries primeres i productes. Quantitats 
anuals. Tipus d'energia i consum anual. Residus 
produïts i el seu tractament. Plantejament de 
possibles solucions per tal de minvar l'impacte 
ambiental. 

 

 Habitatge Estudis sobre construcció o habitatge 
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 Economia i organització d'empreses Creació d'una empresa  

 

  Anàlisi d'una empresa en funcionament 
(preferentment ubicada al Baix Segre). 

 

  Creació d'un pla de marketing. 

 

  Estudi del mercat de la fruita al Baix Segre 
utilitzant mètodes estadístics. 

 

  Estudi del mercat ramader al Baix Segre utilitzant 
mètodes estadístics. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia  Estudi de la crisi econòmica (incidència d´alguns 
factors) 
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 Leonardo Da Vinci /Gaudí Estudi de la seva vida i la seva obra (Ciències 
Socials) ; construcció d´una maqueta d´una de les 
seves obres (invents) i estudi tècnic. 

 

Educació física 
 
Actualitzat 23-01-09 

L'alumnat interessat en realitzar algun crèdit de 
recerca d'educació física que es posi en contacte 
amb el departament. 

 

 

 
 
 

  

 

Música 
 
Actualitzat 15-12-12 
(Si l'alumne vol treballar algun altre tema en 
concret,es pot parlar amb el tutor) 

La música i els mitjans de comunicació 
La  música i el cinema 
L'estudi d'algun període històric musical a través 
d'un compositor 
El folklore musical 
L'evolució d'un instrument musical 
Comparativa entre diferents gèneres musicals 
Estudi del llenguatge musical a través de l'anàlisi d 
'una composició 
La música i les noves tecnologies 
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Orientació 
 
Actualitzat 23-01-09 

La mediació com a resolució de conflictes 
 
 
 
 

● Plantejament de conflictes i possibles 
solucions. 
 

● Estratègies per respondre de manera 
assertiva davant d’una situació  
 

● Dinàmiques de grup 
 

● Pressa de decisions responsables 

 

 La integració social a Alcarràs ● Recursos humans , materials i econòmics 
que té l’Ajuntament (l’educador social) 
 

● Realitat de la població, context psicosocial 

 

 Els canvis en la conducta social, escolar, etc ● Valors col·lectius, tolerància, convivència 

 

 Estils de vida en l’adolescència ● Promoció de la salut 
 

● Intervencions preventives 
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● Desenvolupament personal i social a 
l’adolescència 
 

● Adolescència i utilització de les noves 
tecnologies 

 

 Relacions interpersonals: el joc de la comunicació ● Les actituds en les relacions 
 

● La comunicació verbal i no verbal  
 

● El llenguatge de la roba. 

 


