
PROPOSTES DE TEMES PER AL TREBALL DE RECERCA: 
 

Aquesta llista de temes possibles adscrits a cada àrea és perquè tingueu una 
orientació de com podrien ser els temes de treballs de recerca que podríeu fer i a 
quina àrea pertanyerien. No són temes que hàgiu d'escollir obligatòriament, 
alguns ja s’han fet i sempre és millor que la proposta surti de vosaltres.  

 
 

Àrea 1 (Ciències Naturals, Física i Química i Tecnologia) 
 
 
 
 
Abastament d’aigua i tractament d’aigües residuals a Viladecans 
Catalogació d’ arbres i arbustos plantats a Viladecans 
Estudi de l’estat de l’aire de Viladecans 
L’efecte hivernacle: una realitat o una falsa alarma 
Estudi de les malalties professionals del Baix Llobregat 
Els aliments transgènics i les seves conseqüències biològiques 
Estudi de la contaminació acústica en el municipi 
Estudi de l’activitat enzimàtica 
Estudi del cicle biològic de la microfauna d’una bassa 
Estudi de les migracions d’aus al Delta del Llobregat 
Estudi de microorganismes (fongs i bacteris) 
Dieta i salut  
Les dàfnies 
Aplicacions dels minerals 
Les roques d’interès industrial 
Estudi de les roques ornamentals utilitzades a Viladecans 
Estudi estadístic de la tensió arterial d’un col·lectiu 
La càries 
Les drogues 
 
pH de productes quotidians  
Piles: Classes i fonaments  
Els combustibles 
Separacions dels components de mescles i dissolucions  
Polímers sintètics: Plàstics 
Estereoisomería química 
Potabilització de l’aigua i tractament d’aigües residuals 
Cromatografia sobre paper i capa fina 
Química a l’atmosfera 
Química a la cuina 
Principis de conservació 
Constants físiques universals: G, NA, R. k, me, qe, c, H 
Isòtops radioactius 
Explicar ciència amb cinema 
Energies renovables 
Estudi de la contaminació a Viladecans 
Història de les unitats del Sistema Internacional 
Des d’on surt el sol? 

 
 

          Patrimoni industrial al Baix Llobregat 
Estudi de la contaminació a Viladecans 
Estudi de la Domòtica, aplicat a un habitatge i el seu cost. 
Disseny d’un habitatge ,donades unes característiques socials i 
econòmiques. 
Ceràmica d’alta Tecnologia 



Energies alternatives global o tractar cadascuna d’elles de forma individual. 
Estudi del reciclatge a Viladecans 
Estalvi energètic en un centre escolar 
Evolució tecnològica de l’automòbil 
Programació i construcció d’un robot 
Automatismes Industrials. Aplicacions 
Autòmats programables de diferents cases comercials 
Funcionament i organització d’una empresa 
Estudi d’un procés industrial 
Les barreres arquitectòniques a Viladecans 
Construcció d’un cotxe solar 
Construcció d’un sistema d’alarma 
Sistema automàtic d’extinció d’incendis. 
 
 
 

Àrea 2 (Economia, Matemàtiques i Informàtica) 
 
 La Unió Europea 
 La visió dels grans economistes (Keynes,...) 
 Marketing 
 Anàlisi del funcionament d’una empresa 
 Com funciona l’economia?  
 Estudis estadístics diversos (població, dades econòmiques, etc..) 
 
 Disseny i interpretació d'enquestes d'opinió (tema a escollir) 
 Estudi comparatiu sobre les numeracions en diferents civilitzacions 
 Els objectes fractals: una nova geometria 
 Estudi comparatiu de les geometries euclídea i no euclídea 
 L'infinit i les seves paradoxes 
 Paradoxes diverses 
 Les còniques 
 Successions notables 
 Aportacions d'Euler a la matemàtica 

Estudis de la història de les matemàtiques (temes o períodes a escollir) 
El nombre auri 
L'escola pitagòrica 

 
 
Àrea 3 (Geografia, Història, Hª de l'Art, Filosofia, Religió i Psicologia) 
 

L'agricultura a Viladecans 
Evolució del patrimoni a Viladecans 
La transició a través de les  fonts orals 
El franquisme a través de les fonts orals 
La guerra civil a través de les fonts orals 
Història contemporània de Barcelona a través de les fonts literàries 
L'ocupació del sòl a Viladecans 
Evolució de la vivenda: del mas al pis 
 
Tractament a la premsa de fets històrics de la primera meitat del segle XX 
Elements bàsics a l'arquitectura i escultura de Barcelona, Viladecans... 
Evolució urbanística de Barcelona 
Evolució urbanística de Viladecans 
Fòrum de les cultures 
Nova xarxa de transport 
Evolució històrica de l'ensenyament 
L'escola a Viladecans 
Història de l'Institut de Sales  



L'emigració 
Cinema i història 
La globalització i desigualtats en el món 
Estudi d’una ciutat 
Política i conflictes a espais geogràfics del món 
Quina importància va tenir la cultura cretense? 
La construcció dels temples grecs. 
Com era la ciència romana? 
Com era la medicina a l’Alta Edat Mitjana? 
Els enigmàtics “pobles del mar”. 
Grècia: Costums culinàries i oci. 
La funció dels oracles a l’Antiga Grècia. 
Coneixements geogràfics a l’Edat Mitjana 
El terror de l’any Mil. 
Veermer de Delft i la qüestió de la llum. 
Estudi d'un autor o corrent del pensament filosòfic 
La revolució científica 
Política i societat en la Grècia clàssica 
Tribus urbanes 
Psicologia 
 
Comentari de les Benaurances, d'alguna paràbola, d'un Evangeli,... 
Anàlisi i comentari d'una obra d'art religiosa 
(pintura,música,escultura,arquitect.) 
Anàlisi d'un film: La missió, El nom de la rosa, Les sandàlies del pescador, 
etc... 
Treball de camp sobre una ONG o un personatge (Teresa de Calcuta,...), la 
vida dels monjos o monges d'algun orde religiós. 
Elaboració d’activitats i jocs per a classe de Religió 

 
 
Àrea 4 (Català, Castellà, Anglès, Francès, Llatí i Grec) 
 
 La presència de l'anglès a la vida quotidiana 

Estudi d'un autor i/o una obra literària 
Presència de l'anglès al món 
Spanglish 
La música en el món anglès 
Els anglicismes al Català i Castellà (noves incorporacions: tecnologia, 
esports...) 
Estudi d’una època històrica a un país anglòfon a partir d’una pel.lícula: 
Història i cinema. 
La premsa en anglès (comparació de diversos diaris i revistes) 
L’anglès a la publicitat (o publicitat en anglès a casa nostra) 
Comparació d’una obra literària amb la seva adaptació al cinema (clàssics) 
Turisme als països de parla anglesa (ciutat, regió, algun aspecte en 
particular...) 
Guia de turisme 
Presència del francès en institucions i empreses a Catalunya 
Anàlisi de publicitat en francès a la premsa escrita o mitjans audiovisuals 
Estudi d'un autor i/o una obra literària francesos 
Presència del francès al món 
Empreses franceses instal·lades a Barcelona 
París: font d’inspiració artística 
Francesos universals (cinema, pintura, literatura, moda, teatre) 
Estudi d’un escriptor francès 
Estudi d’una obra literària francesa (novel·la, teatre, assaig, poesia) 
Principals moviments literaris a França al segle XX 
Immigració magrebí a França al segle XX 



La premsa francesa. Estudi d’un diari o revista (editorial, cartes al director, 
publicitat, etc) 
Estereotips: com veuen els espanyols als francesos? 
La França d’avui: família, treball, transport, vida pràctica, etc. 
 
Literatura i cinema. Comparació entre obres literàries i pel·lícules 
El llenguatge del còmic 
La dona a les obres de Guimerà: Marta, Maria Rosa, Àgata 
La trilogia de Guimerà com a panoràmica de la Catalunya de 1900 
La programació cultural als mitjans de comunicació 
La persecució de la llengua catalana 
La nova cançó 
Polítiques lingüístiques actuals 
Anàlisi del procés d'escenificació d'una obra teatral 
La presència del català a Internet 
La ràdio en català 
Els contes de Quim Monzó 
L’obra periodística de Quim Monzó 
Versions del Tirant lo Blanc: des de les adaptacions infantils al teatre o al 
cinema 
Anàlisi de l'adaptació cinematogràfica dels contes de Monzó a "El perquè de 
tot plegat" 
Els noms de casa a Viladecans (Antroponímia) 
Toponímia de Viladecans 
Oferta cultural en català a Viladecans 
L'argot dels joves 
Antroponímia actual: els noms dels nous nascuts 
Estudi de la producció narrativa última de Mercè Rodoreda 
Anàlisi lingüística d’un discurs 
L’obra narrativa de Sergi Pàmies 
Estudi de les variants geogràfiques (dialectes) 
Panoràmica general del sector de revistes en català 
L’estalvi lingüístic als mòbils: un clar exemple d’economia lingüística 
 
Literatura i Holocaust. Lectura i anàlisi de diverses obres,tant de caràcter 
literari(novel.les, diaris personals , memòries), com històric, sobre el 
tema.Es poden llegir obres de Primo levi, Imre Kertesz, Appenfield,etc 
 
Visió de la dona al Noucentisme.Lectura de “La ben plantada” d’Eugeni 
d’Ors.Creació del mite de la dona del moment.Aquest treball es pot 
eixamplar o bé, altrament, circumscriure a altres corrents literaris o  
culturals. 
 
La visió de la relació homosexual a “El mar” de Blai Bonet. Anàlisi de l’obra i 
de la seva adaptació al cinema. També comparació amb alguna altra obra 
estrangera que tracti el mateix tema. 
 
La literatura com a documental d’una època. Estudi d’una època 
determinada, uns anys concrets, esdeveniments, etc, i veure com es veuen 
reflectits en la literatura periodística i narrativa del moment. 
Carles Sentís; “L’instant abans del 36” 
 
La literatura i el reflex d’una classe social. Per exemple, com Josep Pla 
reflecteix el món i el tarannà dels pagesos.Com Dickens, el món de 
l’incipient proletariat, o Zolà, el món de la mineria. 
 
Estudi sobre el llenguatge als mass-media. Anàlisi del llenguatge televisiu. 
Tipologia de programes de TV. Difusió de gustos i ideologia. Manipulació del 



públic a través del llenguatge. Teories de Pierre Bordieu i de Giovanni 
Sartori. 
 
Estudi sobre el sentit instrumental de la literatura. Intentar trobar resposta a 
la pregunta de per què serveix o ha servit la literatura. 
La literatura elitista i la literatura de masses. Estudiar-les, llegint-ne mostres 
d’ambdues i establir-ne les diferències. Classificació de les llistes dels més 
venuts i interpretació. 
 
Els monòlegs de Buenafuente. Anàlisi dels textos. Intentar establir una 
teoria sobre la base del seu èxit. 
 
Anàlisi d’una obra literària en profunditat. L’alumne , atenent als seus gustos 
temàtics-guerra,-amor,etc-i preferències, triarà una obra o dues i les 
estudiarà. El professor tutor l’assesorarà i aconsellarà. 
 

 
 
El español coloquial 
El español de América 
Tabú, eufemismo y lenguaje políticamente correcto en el español actua 
Estudios lingüísticos de Viladecans: por zonas, por entorno, por barrios, por 
clases sociales. 
La comunicación no verbal 
Interferencias lingüísticas castellano – catalán en Viladecans 
Anglicismos en el español actual  
Interferencias lingüísticas entre castellano y catalan 
Los juglares en el medioevo español 
El mito de don Juan en la literatura 
El teatro español en el cine/ La novela española en el cine 
Mujer y literatura 
La mujer como personaje literario 
 
 

 
          El patrimoni arqueològic com a actractiu del turisme cultural. 
          Cinema i món clàssic.(Àgora, Furia de Titanes, Centurión,etc)      
          Estudi d’una ciutat romana i la pervivència urbanística actual. 
          La baixada al regne dels morts segons diferents mitologies. 
          ¿Emperadors o divinitats? 
          La filosofia de Marc Aureli i la seva actualitat 
          La modernització dels museus arqueològics. 
          Anàlisi de les pàgines webs dedicades a les Clàssiques 
         Jardins de l’antiguitat i la seva influència. 
          Deesses alades de l’antic Egipte. 
          L’entrada del déu Bes a travès d’Eivissa. 
          Damnatio memoriae.La destrucció de les restes arqueològiques per imposició  
          de la ideologia dominant. 
          Les Metamorfosis d’Ovidi i la seva influència en l’art. 
          Els viatges a l’antiguitat. 
          Estudi de la novel.la  Ulisses from Bagdad de l’autor Eric Schmitt. 
           
      
          
      
 
 
 
 



 
 
 

     
Àrea 5 (Música, Art i Educació Visual i Plàstica) 
 
 Joglars i trobadors. Les trobairitz. La veu de la dona 
 Les Cantigues de Santa Maria d'Alfons X el Savi. Música i lletra. 
 Els cants i les danses dels romeus del segle XIV: el Llibre Vermell de 

Montserrat. 
 Història de l'Escolania de Montserrat. Compositors de Montserrat 
 Els Cançoners de la Península Ibèrica del Renaixement 
 Monteverdi. Entre el Renaixement i el Barroc. 

La música en el teatre de la vida: les primeres òperes 
 Evolució de la simfonia: Stamitz, Haydn, Mozart i Beethoven 
 Sa majestat El Piano. Del 1750 fins ara. 
 L'impressionisme en la música: Debussy, Ravel i altres 
 La música a escena: musicals i pel·lícules 
 Música i arquitectura. Evolució d'una respecte a l'altra. 
 
 El mobiliari urbà a Viladecans: estructures per jocs infantils, bancs, 

papereres, fanals, fonts, escultures.. 
 Arquitectura i escultura a Viladecans 
 Cartellisme a través de la història al Baix Llobregat: festes majors, etc.. 
 Arquitectura modernista al Baix Llobregat 
 La Publicitat: composició i colors 
 Artistes del còmic a Espanya 
 Anàlisi cronològica i iconogràfica d’una obra d’art 
 Noves tendències a l’art 
 La història del cinema 
 
  
Àrea 6 (Educació Física) 
 
 
          Competències i gestió esportiva de l'Ajuntament de Viladecans 

Activitats a la natura a la comarca del Baix Llobregat (rodalies de 
Viladecans) 
Funcionament d'un club esportiu (Atletisme, Rugby...) 
 

• Activitat física i obesitat 
• Hàbits esportius entre els joves 
• Les dones i l’esport 
• Les noves tendències en el mòn del fitness 
• Activitat física per a la salud 
• Projectes de promoció esportiva 
• El fútbol; esport i espectacle 
• El Hip hop, i altres tendències 
• La preparació física d’un esportista 
• Factors del rendiment esportiu 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


