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Lliurament de la tria 

El lliurament de la vostra tria del tema del Treball de Recerca es farà “online” a través d’un 
formulari que us arribarà per correu electrònic i que haureu de reenviar. Aquest formulari serà el 

següent document: 

 

Formulari de tria del Treball de recerca 2016/17 
Podeu consultar al web del centre la oferta de treballs que fan els departaments.  

 

Si voleu fer un treball que no està a la oferta dels departaments, caldrà que: 

 a) Penseu en quin àmbit està relacionat 

b) Redacteu un document ( 1 pàgina) on expliqueu el treball que voleu fer i perquè 

c) Abans de que s'exhaureixi el termini per lliurar aquest formulari, us dirigiu al cap de departament de l'àmbit 

escollit i que ell autoritzi signant el vostre document.  

d) Una vegada autoritzada la vostra demanda, lliureu el document signat al Coordinador Pedagògic. 

 

 El primer criteri a l'hora d'assignar àmbits són les modalitats que tenen preferència i després la nota 

d'expedient de 1r BAT. Aquest formulari cal que sigui retornat com a molt tard el 10 de juny de 2016. En el 

cas que no el retorneu, se us assignarà un àmbit en funció de la disponibilitat del centre. Molt important!: 

Recordeu que no es pot repetir àmbit en les tres opcions de preferència.  

 

1r Cognom *  
 

2n Cognom *  
 

Nom *  
 

Curs Actual *    
 

Modalitat *    
 
En primera opció m'agradaria fer un treball de l'ámbit de: *Marca'n només 
una                

 
 
En segona opció m'agradaria fer un treball de l'ámbit de: *Marca'n només 
una                

 
 
En tercera opció m'agradaria fer un treball de l'ámbit de: *Marca'n només 
una                
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Una vegada estigui correctament emplenat premeu el botó “envia” del formulari. Nota : Si no 

ompliu tots els camps, no us deixarà enviar-lo.  Recordeu, sobre tot, que el termini de lliurament 
s’exhaureix el 10 de juny de 2016. 

 
 

Oferta dels departaments 

LLENGÜES ESTRANGERES :  LLENGUA ANGLESA 

Cap de departament: Núria Cuscó. 

      Research work: Phonetic differences between british and american english 

      Research work: Lexical differences between british and american english 

LLENGÜES ESTRANGERES :  LLENGUA FRANCESA 
Professora responsable: Mònica Artigas 

      La moda i l’alta costura – comparació entre França i Espanya 
Marques principals i presència de marques espanyoles i franceses a la resta d’Europa. Comparació 
d’estils entre els dos països. La importància i influència de l’alta costura francesa. Com ha canviat 
al llarg dels anys? 

      Presència del francès i de França a Barcelona 
Des de l’ambaixada de França, l’Institut Français, la Maison de la France, fins als restaurants i 
bars. És important la presència de França a Barcelona? 

      Erasmus, una experiència inoblidable 
Què és un Erasmus? Qui en pot gaudir? Quines possibilitats i destins hi ha? És útil pel futur laboral 
dels estudiants universitaris? Quines altres beques a nivell d’estudis existeixen? Entrevistes amb 
estudiants Erasmus. L’Erasmus influeix en el futur dels estudiants?  

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Cap de Departament: Carmel Puighermanal  

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Una aproximació a la Constitució de 1978 
Aquest treball de recerca està indicat per a aquells alumnes que es plantegin o  tinguin inquietuds 
en un futur de fer estudis de dret, i vulguin fer una primera aproximació al text constitucional. El 
treball permet fer diferents enfocs: fer comparacions amb d’altres textos constitucionals de països 
del nostre entorn, aprofundir en les limitacions de l’actual constitució.... 

Dels vapors i les colònies a la industrialització actual 
Aproximació sobre l’evolució de la industrialització de Catalunya des de l’arrencada industrial, a la 
segona meitat del s. XVIII,  fins avui. Estudi històric i de geografia econòmica dels canvis que s’han 
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produït a Catalunya per entendre la realitat d’avui, sense oblidar altres consideracions socials o 
polítiques.  

La dona republicana, la dóna franquista. 
Estudi comparatiu sobre la situació de la dóna durant la segona república espanyola (1931-1936)  i 
durant la dictadura franquista (1939-1975). Aproximació tant a l’ àmbit privat com públic: mare, 
esposa, món jurídic, educació, treball... 

 

Història de la meva família 
Treball sobre la història de la pròpia família posant en paral·lel els esdeveniments històrics més 
importants de les diferents èpoques històriques amb les vivències de la família. El treball ha de 
partir de 100 anys enrere aproximadament, des de l’època dels besavis i ha d’arribar a l’actualitat. 

Història oral de la vida quotidiana durant el franquisme 
Investigació sobre els esdeveniments d’aquest període de la història a Vilassar de Dalt a partir del 
testimoni de les persones que els van viure. També es pot fer extensiu al Maresme. 

Història del Barri de la Galvanya 

Investigació sobre el fenomen geogràfic de la immigració acotat en el marc geogràfic que es 
proposa i referit a la creació i la història d’aquest barri de Vilassar de Dalt. 

Històries de la guerra civil 

Recopilació i anàlisi de testimonis orals sobre la guerra civil espanyola. 

El desenvolupament urbanístic i/o paisatgístic de Vilassar de Dalt. 

Estudi sobre el desenvolupament urbanístic de la població durant la història, fent especial atenció 
a les darreres dècades. 

Món funerari 

Recerca documental i gràfica de l’evolució de la interpretació del concepte de la mort al llarg de 
diferents èpoques: des del neolític, època romana, medieval i contemporània. Des dels 
sepulcres  de fosa del Ravalet, passant pels jaciments calcolítics de can Boquet, necròpolis de 
les pistes d’atletisme fins arribar al cementiri actual. 

Patrimoni a la vista 

La història es divideix en diferents períodes, el nostre municipi té elements singulars de patrimoni 
de cadascun d’ells, des de la prehistòria fins l’edat contemporània. A través de  l’estudi d’aquest 
elements podem descriure una època i un moment històric.  Fer un estudi d’un element 
arquitectònic de cada període històric amb treball de camp (imatges, dibuixos, recerca històrica, 
etc.)  ens permetrà configurar un petit treball sobre l’evolució del nostre poble. 

Territori DO Alella 
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La Denominació d’Origen Alella del vi actual engloba una sèrie de territoris que ja en època 
romana explotaven el conreu de la vinya per exportar la seva producció. Testimoni de la 
presència romana als pobles del baix Maresme i alguns del Vallès són el nombre de viles, i 
construccions associades a la indústria vitivinícola. Amb Badalona i Mataró a cada extrem 
podem confeccionar un mapa de la petjada romana al territori Laietà que ens ajudarà a 
interpretar la importància de l’explotació del territori. 

 

FILOSOFIA: 

Professor responsable: Xavier Piera 

L’epistemologia de les ciències 

Reflexió sobre l’origen del coneixement científic. Anàlisi del mètode i dels problemes relacionats 
amb la lògica i la pràctica de la investigació científica. 

ECONOMIA 

Professor responsable: Imma Barberà 

Creació d'una empresa 

A partir d'una idea inicial es realitza el projecte empresarial corresponent. S’avalua la viabilitat 
comercial, econòmica, financera i legal del negoci i es realitza un pla operatiu. 

RELIGIÓ 

Professor responsable: Mercè Llobet 

L’encontre entre Ciència i Religió 

El tema es pot centrar en alguns dels reptes actuals en la relació entre la ciència i la religió. 
També es poden tenir en compte alguns moments de la història de la ciència rellevants per a la 
qüestió, com el cas Galileu o l’impacte de les teories de Darwin. Avui en dia, ha de seguir el 
diàleg entre científics i teòlegs? Com és i com ha de ser aquest diàleg? Aquestes són algunes 
de les preguntes que es poden plantejar. 

L’acció social de l’Església 

Partint del fet que l’Església catòlica duu a terme una tasca a nivell social, i tenint en compte el 
context actual en què el debat sobre qüestions socials està en un primer pla, plantejar-se el 
paper d’aquesta institució pot ser d’interès. El treball pot analitzar les tasques que es duen a 
terme en diferents àmbits i quin paper hi juguen els diversos sectors de l’Església. També pot 
mirar quins són els fonaments bíblics i de la doctrina social de l’Església que fonamenten 
aquesta acció social. A partir de tot això es pot fer un anàlisi crític de l’assumpte. 
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 TECNOLOGIA 

 
Cap de departament: Carme Chalaux 

   El consum d'energia 
Present i futur del consum energètic als països desenvolupats, i l'increment d'energies renovables. 

      Els materials superconductors 
Estudi dels materials superconductors i la seva utilitat sobretot en informàtica i l'electrònica. Les 
seves propietats i aplicacions. 

     Planta termosolar 
Present i futur de l'energia solar tèrmica d'alta temperatura, projectes a Espanya, ...i futures 
instal·lacions. 

     Projecte d’activitat d’una indústria 
Descripció escrita i gràfica dels edificis, procés industrial, maquinària i instal·lacions d’una indústria 
a determinar per l’alumne. Estudi dels requeriments de les indústries d’activitat classificada. 
Realització de plànols amb programes de CAD. 

     Estudi de l’evolució de fibres i teixits 
Investigació i descripció de l’evolució de les fibres tèxtils al llarg del temps i els teixits fabricats amb 
elles. 

     Criteris a tenir en compte a l’hora de comprar un cotxe 
Estudi de totes les ofertes del mercat en funció de les prestacions que ofereixen els diferents 
models de cotxe, i a quins segments de població van dirigits. 

     Aplicacions de la realitat augmentada 
Anàlisi de les possibilitats i aplicacions de la realitat augmentada 

     Dones i tecnologia 
Descripció històrica de les dones que han tingut un paper important dins la tecnologia 

     La techné grega. 
Estudi del concepte de tècnica segons el punt de vista grec 

     La tecnologia industrial i el procés tecnològic 
Veure com es treballa en tecnologia, quin procés s'ha de seguir, i com se segueix en una industria 

     Tecnologia de baix cost 
Estudi de les ofertes tecnològiques de preu baix d’alguns productes: cotxes, ordinadors, 
electrodomèstics, mobles,..comparant els materials, prestacions,qualitat, caducitat,... 

     El grafè 
Estudi d'aquest material i la seva utilitat per la fabricació de components electrònics avançats, les 
seves propietats i aplicacions. 
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      Aplicacions de 3D 
Anàlisi de les impressores en 3D, les seves aplicacions i com poden canviar el nostre futur 

LLENGÜES CLÀSSIQUES 
Cap de departament: Eva Mitjans 

   La fascinació pel viatge: Odisseu, Simbad i Indiana Jones: Anàlisi de tres grans 
herois amb les seves característiques i el seu context històric: tres versions diacrítiques de la 

fascinació humana  per les aventures i el viatge 

Marc Antoni i Cleòpatra (estudi literari d’una passió): Lectura, comentari i reflexió de 

textos (historiografia romana, Shakespeare, poemes...) i material iconogràfic i fílmic per 
conèixer i aprofundir en la vigència atemporal d’una història que ha esdevingut símbol de la 

passió i l’ambició humanes. 

Ús de mites clàssics al la política i el periodisme polític actual: lectura  i examen de 

diferents textos  per tal d’analitzar la connexió del llenguatge polític amb el món clàssic : 
estudi d’articles periodístics(Juliana) i discursos (Artur Mas, Romeva, Quim Arrufat) en 

relació a l’ ús de mites clàssics (Odisseu, Hèrcules, Ítaca etc..) o metàfores (la nau de 
l’estat...). 

Cinema de romans: anàlisi de la figura dels gladiadors a partir de material cinematogràfic 
i la seva comparativa amb materials històrics. 

Dones abandonades (Ariadna, Fedra, Medea, Penèlope, Dido...): lectura de les fonts 
clàssiques per a la descripció del caràcter i pautes d’actuació femenines a partir de la reacció 

davant l’abandonament. 

La influència dels clàssics en la publicitat Anàlisi d’algunes marques (gelat Magnum, 
sabatilles Nike, diccionaris Vox, Màquines Canon, melmelada Helios, camions Pegaso, 

rellotges Omega, vi Lacrima Bacus...) per esbrinar la connexió que uneix el producte amb la 

marca i la importància de la petjada clàssica en la publicitat. 

El segle d’August: la literatura com  a instrument de propaganda política: Estudi 
de les principals figures literàries que en època d’August van contribuir a difondre el 

missatge polític de l’emperador a través de les seves obres (Virgili, Horaci, Tit Livi, Ovidi, 

etc.). 

Les Metamorfosis i la seva influència en les arts plàstiques: Estudi dels mites que 
narra Ovidi a les Metamorfosis i de la influència que van exercir en les manifestacions 

 artístiques posteriors. 

 

LLENGUA I LITERATURA CATALANES 
Cap de Departament: Pura Soler 

1.       TREBALLS LINGÜÍSTICS 
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Estudis d’un dialecte del català: 
Anàlisi dels trets fonètics, morfosintàctics, lèxics i dels registres (com fan ús de la llengua els 
personatges, segons les situacions comunicatives)  en les novel·les següents: 

      El dialecte valencià en les novel·les de Ferran Torrent. 
Històries ambientades a la València de la transició a la democràcia i en l’època actual. 

      El dialecte balear en les novel.les de Maria Antònia Oliver. 

 
         

           Història i anàlisi de “Ràdio Vilassar de Dalt” 

. Anàlisi i estudi de les interjeccions catalanes (uf, apa, òndia, buf...)  i la comparativa 
amb les icones visuals dels “emoticons”. 

 
. Diccionari audiovisual sobre frases fetes catalanes. 
Muntatge visual fet a partir d’imatges i dibuixos, a través dels quals s’ha de tractar de fer entendre 
el significat de dites o frases fetes. Tot això amenitzat amb música. 

 
. Anàlisi de les vinyetes dels diaris catalans. 
Sobre què escriuen els nostres vinyetaires?  Quins són els recursos lingüístics que fan servir per 
donar a entendre la visió sobre un fet polític o social d’actualitat? 

 

  TREBALLS LITERARIS 
     
        Itinerari literari per Barcelona. 
Barcelona ha estat escenari de l'acció de moltes novel·les. En aquest treball es tractaria de fer un 
recorregut visual (amb vídeo, fotografia, música...) pels escenaris barcelonins d'una novel·la i 
alhora documentar-se sobre l'època en què està ambientada. 

 

         Semblances i diferències de la llegenda del comte Arnau en les versions de 
Joan Maragall, de Josep Maria de Sagarra i de Jacint Verdaguer. 

La llegenda del comte Arnau és coneguda arreu de Catalunya i ha estat un tema 
literari recursiu en la nostra literatura. 

El treball consisteix a conèixer la història d’aquesta figura a partir de la llegenda popular i comparar 
les versions poètiques de Maragall, Sagarra i Jacint Verdaguer.  

      La Guerra Civil i la literatura 
Moltes novel·les de la literatura Catalana han reflectit les vivències crues de la guerra civil 
espanyola a través de la vida dels seus personatges. Es planteja l’estudi de la visió d’aquesta 
època històrica en l’anàlisi d’algunes d’aquestes  novel·les 
Pa negre d’Emili Teixidor. 
Quan érem capitans de Teresa Pàmies. 
Incerta glòria de Joan Sales. 
Pedra de tartera de Maria Barbal. 
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La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. 
Ramona, adéu de Montserrat Roig. 
  

ESTUDIS COMPARATIUS ENTRE UNA OBRA LITERÀRIA I L´ADAPTACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA 

       Olor de colònia de Sílvia Alcántara. 

      Gràcies per la propina de Ferran Torrent 

          Pa negre  d’Emili Teixidor i la versió cinematogràfica d’Agustí Villaronga. 
         
          El mètode Gronhölm de Jordi Galceran 

Estudi comparatiu entre aquesta obra de teatre del dramaturg català i l’adaptació cinematogràfica 
de Marcelo Piñeiro. 

 
TEATRE 

 . Estudi de l'obra de Sergi Belbel o Jordi Galceran, uns dels dramaturgs més importants de l'actual 
escena catalana. 

 
    
MUNTATGES AUDIOVISUALS D’OBRES POÈTIQUES 

Presentar obres poètiques que tenen un fil argumental o una temàtica única a través de la veu 
recitada, la música, la imatge... en un muntatge audiovisual. 
Obres proposades per escollir: Arbres de Josep Carner, Les hores de Salvador Espriu, El poema 
de la rosa als llavis de Joan Salvat-Papasseit. 
ANÀLISI DE LES CANÇONS DE GRUPS MUSICALS 

. Anàlisi temàtica i lingüística de les cançons de grups musicals catalans com “L’amic de les arts” , 
“Manel”, “Blaumut”...  

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

Cap de departament. Lourdes Uriarte  

Projecte artístic 

 Projecte pictòric personal. 

 Intervencions efímeres a l’Institut. 

 Anàlisi plàstica de 20 façanes carismàtiques de Vilassar de Dalt / Cabrils: Dibuixos o 
fotografies 

 Anàlisi plàstica de la decoració artesana de les façanes modernistes de Vilassar de Dalt o 
Cabrils 

Creació d’un disseny 

 Bèsties, gegants, capgrossos, i diables de les festes catalanes. 

 Disseny d'un joc de taula. 

 Il·lustració d’un conte popular. 
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 Creació d’un llibre artístic. 

 Realització d’un fulletó turístic sobre Vilassar de dalt o Cabrils. 

 Conte il·lustrat de la vida i obra d'un artista: text i dibuix. 
 

Projecte fotogràfic o cinematogràfic 

 
 Reportatge fotogràfic o cinematogràfic sobre una realitat social. 

 Reportatge fotogràfic o cinematogràfic sobre els graffiti 

 Creació d’un còmic. 
 

Investigació artística 

 

 L'artista neix o es fa? Pintors, dibuixants i escultors de Vilassar de Dalt i Cabrils. 
Tots els treballs consistiran en: 

 Recopilació de documentació escrita. 

 Recopilació i selecció d'exemples gràfics del tema. 

 Fotografies i vídeos. 

 Entrevistes. 

 Interpretació i visió personal i original del tema. 

EDUCACIÓ FÍSICA 

  Cap de departament : Emi Perelló 

●   RECREACIÓ: 

      Els jocs populars i els esports tradicionals a Catalunya 
Recull dels diversos jocs i esports que es puguin considerar tradicionals dins del territori 
català i els seus entorns pròxims. 
Descripció de cada pràctica i de les regles dels jocs. 
Localització per comarques. 
Breu història, evolució i situació actual. 
Observació d’alguna competició o exhibició d’aquests jocs i esports. 

      Organització d’una jornada esportiva a l’Institut 
Estudi dels recursos de l’entorn. 
Tria d’activitats més adients. 
Temporalització i organigrama de l’activitat. 
Aplicació pràctica de “la jornada esportiva”. 
Valoració posterior dels resultats (assoliment d’objectius, dificultats, millores futures...). 

●      ESPORT I CIÈNCIES DE LA SALUT 

      El dopatge al món de l'esport. 
Substàncies. Perills del dopatge. Tipus de dopatge. Causes del dopatge. Recull de notícies 
sobre aquest fet. 

●   ESPORT ADAPTAT: 

      Esports adaptats per minusvàlids 
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 Recull i descripció de tots els esports adaptats. 

 Tipus d’adaptacions i discapacitats per a les quals s’adapten. 
 Estudi en profunditat d’algun d’aquests esports. 
 Fer sessions pràctiques i observacions sobre el terreny d’algun d’aquests esports. 

    

●      ENTRENAMENT ESPORTIU 
      Planificació d’un esport o prova esportiva 

Planificació de la pròpia pràctica d'exercici  físic durant un període de temps determinat. 
Preparació física d'algun esport en concret o d'una cursa específica (marató, mitja marató, 
triatló...). Coneixements teòrics sobre la planificació de l'entrenament, alimentació adequada 

●       HISTÒRIA I SOCIOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC 
 La violència en l'esport de competició. Història. Factors causants. Prevenció. 

Plantejament d'una hipòtesi. 
      El paper de la dona  en el món de l'exercici. Plantejament d'una hipòtesi. 

   

●   ESPORT I SOCIETAT: 

      Noves tendències de l’activitat física 
Enumerar i descriure breument totes les noves tendències de l’activitat física que coneguis. 
El tutor marcarà algunes de fixes. 
Motius de l’aparició o reaparició, en la nostra societat, d’aquestes noves disciplines. 
Estudi del perfil social ( econòmic, cultural, d’edat, de sexe...) dels practicants. 
Fer un treball de camp per conèixer les motivacions dels practicants. 

●   ESPORT I MÓN LABORAL: 

 Professions de l’esport 
Recull els diferents professionals de l’esport que coneguis. 
Quines titulacions són necessàries per accedir als diferents llocs de treball (itineraris). 
Localitzar , a la teva població, els professionals de l’esport i fer un estudi de titulacions, 
salaris, tipus de feina, condicions laborals, titulacions... 

●   ACTIVITATS A LA NATURA: 

 L’excursionisme. 
Tècnica. Normes. Material. L’excursionisme als voltants del maresme. Clubs d’excursionisme 
de Vilassar de Dalt i els seus voltants. Proposta de rutes d’excursionisme. 

 BTT. 
Creació d’un recorregut pel maresme. Recorregut per etapes. Organització: previsions de 
material, cartografia del recorregut. Explicació de cada etapa: km, altímetre, etc. Comentaris 
d’interès històric o socials dels llocs per on es passi. 

 Ús del GPS com a mètode d’orientació. 
Explicació teòrica. Aplicació del GPS en diferents recorreguts proposats. Utilització d’altres 
mitjans d’orientació. 

●   EQUIPAMENTS ESPORTIUS: 



Institut Jaume Almera  Treball de Recerca 2016/17. Oferta Departaments 

 
 

11 
 

 Instal·lacions esportives 
Recull i classificació de les diferents instal·lacions esportives de Cabrils i Vilassar de Dalt. 
Idoneïtat de la construcció (Normes Bàsiques d’Edificació –N.B.E.-, Reglament de Seguretat i 
Higiene en el Treball –per ser edifici de pública concurrència-, material,...). Comprovar relació 
oferta i demanda. Possibles millores. 

MATEMÀTIQUES 
Cap de departament: Raul Vado 

   

●   TREBALLS INTERDISCIPLINARIS 

      Matemàtiques a la borsa i sistemes financers 
Com funcionen els mercats financers? Com s’estableix si una acció té el preu adequat? És 
pot predir el futur de les meves accions a la borsa? Investigareu durant un període de temps 
determinat un dels indicadors borsaris espanyols: Ibex 35. Les matemàtiques ens poden 
ajudar a l’hora d’invertir en borsa? 

      Treball estadístic: Població, marketing, proves cangur 
L’estadística és una part fonamental en qualsevol estudi sociològic actual. Per exemple: Com 
són els joves de Vilassar de Dalt avui dia? És un treball especialment indicat per a estudiants 
de la modalitat de Ciències Socials. 

        Criptografia: Crear un llenguatge 
Els codis de barres, els codis QR,... nous llenguatges que ens trobem avui en tots els àmbits. 
Sabeu que darrera hi ha una branca matemàtica que es diu criptografia. Us agradaria saber-
ne més? 

      Estudiem els sistemes electorals del món 
Estem a punt de poder votar, però què és un sistema electoral, quins són els elements que el 
componen i quines conseqüències se’n deriven. Quins sistemes electorals s’apliquen a la 
resta de països? Quina és la meva proposta de Llei electoral catalana. Sobre quines 
matemàtiques construiré la meva proposta de Llei? 

      Estudiem el sistema GPS 
La localització en temps reals de vehicles a tot el món s’ha convertit en un servei molt 
assequible per a tothom, però en que consisteix el Global Positioning System? Quines 
matemàtiques hi ha darrera? Quin és el futur de la geolocalització? 

      Projecte de construcció d’un rellotge de sol 
A partir dels conceptes teòrics sobre rellotges de sol realitzareu la construcció d’un, de paret 
o horitzontals. Quines evolucions han patit durant la Història i les diferents civilitzacions. Fins 
i tot és pot fer una observació del sol de forma sistemàtica i construir tales a partir d’aquesta 
observació. 

      Busquem el camí més ràpid (Google Maps) 
Quan tenim pressa com busquem i seleccionem la manera més ràpida per arribar al nostre 
objectiu? Som capaços de trobar el camí més ràpid? Ens poden ajudar les matemàtiques? 
Quin algorisme matemàtic hi ha darrera del Google Maps?       
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MÚSICA 

Cap de departament: Gabriel Pujadas 

      Els Luthiers 
Com es construeix avui un violí o un violoncel, o com es construeix una guitarra clàssica? 
Com és el taller d’un luthier?, quins materials s’utilitzen per fabricar els instruments?, quin 
procés cal seguir?, com es combinen les tècniques més recents amb les més tradicionals? 

      La música ambiental. 
Quines músiques s’escullen per omplir el temps als supermercats, als trens o durant les 
esperes telefòniques? La tria és feta a l’atzar o pot haver-hi alguna intencionalitat concreta? 

      Música pop-rock a Catalunya. Origens, influències i desenvolupament. 
El periode històric que comprèn des de 1960 fins al final de la Transició, va ser marcat per 
l'aparició d'artistes locals que, tot adoptant els models americans de cançó-protesta, 
establiren una oposició pacífica al règim franquista. Els Setze Jutges i les Sis Hores de 
Cançó de Canet de Mar són una mostra del seu esforç. Actualment se celebra novament un 
festival a Canet. Quina relació hi ha entre els grups actuals i els pioners de la cançó en 
català? 

 

      La música als mitjans audiovisuals 
Als anuncis i als programes de TV, o a les pel·lícules, tot sovint s’hi incorpora música. La 
música contribueix a ressaltar el sentit d’allò que es veu, o a anticipar una situació o una 
emoció, o enllaça seqüències, o... Es tracta de fer un estudi sobre el paper de la música en 
aquests medis i els tipus de música que s’empren. 

      Tribus urbanes i música 
Les tribus urbanes tenen associades maneres de vestir, actituds davant de la vida, a 
vegades tendències polítiques  i acostumen a estar associades a determinats estils musicals. 
Aquest TR vol aprofundir es aquells estils de música pop que han sorgit i s’ha desenvolupat 
gràcies a determinats col·lectius socials que s’han identificat amb estils de música i amb els 
missatges de les seves cançons.   

      Musicoteràpia 
Des de molt antic al música s’ha considerat una porta a connectar amb aspectes rituals i 
màgics. La música ens connecta amb parts de la ment com els records, imatges, sentiments, 
permet comunicar-nos, expressar coses que no podem dir en paraules. A l’actualitat, aquest 
poder de la música ha estat estudiat per la psicologia per ajudar en tractaments terapèutics 
en malalts diversos en el que es coneix com a musicoteràpia. Aquest TR vol aprofundir en la 
musicoteràpia, quin és l’origen, els antecedents en l’antiguitat o el altres cultures, en quins 
camps s’utilitza, de quina manera, etc. 

      Les pedagogies musicals 
Al llarg del segle XX es van desenvolupar diverses corrents pedagògiques a Europa, 
compositors i pedagogs es van interessar en la difusió de la música a través de l’educació 
començant des de la infància. Carl Orff, Kodaly, Dalcroze són alguns dels grans músics que 
van desenvolupar sistemes originals que han tingut una gran difusió i es troben en la base de 
la pedagogia musical actual. Aquest TR de recerca vol aprofundir en quines són aquestes 
pedagogies, quins avantatges o inconvenients presenten, si són aplicables en la nostra 
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societat actual, com s’enfrontés als reptes actuals de la presència de les TIC a les aules, 
etc… 

 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS: FÍSICA I QUÍMICA 

 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS: FÍSICA I QUÍMICA 

Cap de Seminari: Natalia Segovia 

Cap de Departament: Marga Martínez 

    Neteja i higiene corporal: química a la cuina i al bany 

Objectiu: Es tracta d’estudiar quins tipus de productes es fan servir a la cuina i al bany: 
detergents, tensioactius, àcids i bases, etc. a nivell de conèixer la seva composició i manera 
d’actuar. 

 
   La contaminació acústica: Quins materials ens protegeixen millor? 

Com ens podem aïllar millor del soroll dels veïns, del tràfic, de la discoteca etc?. Els sorolls 
aguts es poden aïllar igual que els greus?. Quins materials van millor en cada cas? El suro, 
el plom, el vidre, la fusta, el guix? Què tenen en comú tots aquest materials? . Es tracta 
d’investigar i treure’n conclusions. 

 
   Els polímers d’ús industrial. 

Objectiu: Es tracta d’estudiar quins tipus de materials es fan servir en la fabricació de 
pintures, canonades, peces per vehicles,.. etc. que per la seva resistència a la corrosió i a 
les altes temperatures, poden substituir als metalls pel seu baix cost i alta resistència. Es 
tracta d’un treball de recerca bibliogràfica. 

 
   Els materials ceràmics i els esmalts. 

Objectiu: Tots hem vist rajoles o metalls esmaltats. Quina és la composició química d’aquests 
materials que fem servir per esmaltar?. Què és el que fa que sigui adherent i bonic? Es tracta 
d’investigar quin és l’efecte de diferents substàncies químiques en el resultat final d’un 
esmalt. Caldrà disposar d’un forn d’esmaltar per investigar i fer proves. 

 
   Cromat, niquelat i platejat dels metalls 

Un mètode electroquímic per evitar la corrosió i protegir els metalls, consisteix en recobrir-los 
de plata, níquel o crom. Es tracta de descobrir com podem fer aquest recobriment i estudiar 
les reaccions químiques que tenen lloc. Caldrà realitzar els càlculs necessàries per 
aconseguir el gruix desitjat del recobriment i avaluar al final la qualitat del producte. Pensem 
que el platejat és una tècnica habitual en la fabricació d’objectes d’art i de petites joies. 
Malgrat tot és difícil aconseguir un aspecte brillant. 

 
   Anàlisi de la vitamina c 

Objectiu: estudi de la degradació de la vitamina C en diferents fonts d’alimentació: naturals, 
envasats, píndoles... 
Caldrà investigar com mesurar la quantitat de vitamina C present en una dissolució i com va 
variant al llar gel temps 

 
   Minerals del futur 

Quins són?: Les Terres Rares, el grup del Platí (Platí, Osmi, Rodi, Iridi, Ruteni i Pal·ladi), el 
Liti; el Niobi el Tàntal (Coltan) l’Indi, el Gal·li, el Germani, el Rubidi, el Cesi i el Grafè. 
Són minerals formats per elements que són útils per a: Tecnologies Verdes (estalvi 
energètic), electrònica de consum, medicina, indústria, sistemes de defensa militars, bateries 
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de cotxes elèctrics, cotxes híbrids, joieria, catalitzadors de vehicles, odontologia, laboratoris 
químics, aliatges, aparells electrònics petits, com: mòbils, llapis de memòria, ipod’s, ipad’s, 
pc’s, pantalles televisió planes, consoles de jocs, cèl·lules solars, termòmetres clínics, 
pantalles tàctils, perforació de pous, quimioteràpia, etc. 

 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS: CIÈNCIES NATURALS 

Cap de Departament: Marga Martínez 

   Estudi de la toxicitat amb Danio rerio (peix zebra) 
Determinar la toxicitat d’un determinat factor (etanol, cafeïna, nicotina, medicaments...) a 
partir dels ous fertilitzats del peix zebra observant el desenvolupament embrionari en els 
seus punts finals (endpoint). Per fer aquest treball hauràs de tenir cura d’aquests peixos i fer 
un seguiment gràfic amb esquemes i fotografies. Podeu trobar un protocol de treball en el 
CESIRE-CEDEC i els peixos són fàcils d’aconseguir fàcilment en el mercat. 

   Influència dels camps electromagnètics en el creixement de les plantes 

Estem envoltats d’ones electromagnètiques, ens poden afectar? Per saber-ho només caldrà 
posar una planta de creixement ràpid a prop d’una font que emet ones electromagnètiques 
(ordinador, microones, mòbil,....) i observar si experimenta canvis en el seu creixement. 
Podries fer extrapolacions i arribar a conclusions de com ens poden afectar als humans. 

   Tolerància que presenten les Dàfnies a la salinitat 
Utilitzant un petit crustaci d’aigua dolça (Dàfnies) que es pot aconseguir en el CESIRE-
CDEC, faràs una sèrie d’experiments en el que podràs investigar el grau de tolerància que 
poden tenir davant de diferent solucions salines. Es tracta d’un treball metòdic que ha d’estar 
molt ben pautat perquè les dades siguin fidels. 

   Estudi de l’eficàcia de productes desinfectants 

A partir de cultius bacterians que tu mateix pots aconseguir, podràs investigar quin producte 
de neteja (rentavaixelles, desodorant, sabó de roba, detergent per a banys....) és més eficaç. 
Pots estudiar dins d’un mateix tipus de desinfectant, quina és la marca més eficient i fins i tot 
quin és el millor en qualitat i preu 

   Com influeixen diferents longituds d’ona en la fotosíntesi 
Per fer aquest treball hauràs de posar diferents plantes de la mateixa espècie i mida 
aproximada en diferents longitud d’ona de la llum. Per això hauràs de fer un senzill muntatge 
perquè cadascuna de les plantes només rebi aquelles longituds d’ona que tu vols estudiar i 
fer una comparació per saber quina és la més eficient. La resta de condicions a la que has de 
sotmetre a les plantes han de ser les mateixes. 

   Compostem per reciclar matèria orgànica 

En aquest treball podràs aconseguir el teu propi compostador i analitzar quin és el procés 
que transforma la matèria orgànica en un compost, així com quins són els components que 
té el compost segons l’origen de la matèria orgànica ( residus urbans, forestals, agrícoles i 
animals). Hauràs de mantenir contacte amb diferents plantes de compostatge per conèixer 
les tècniques que utilitzen per saber la composició. 

   Capacitat gustativa de la PTC (Feniltiocarbamida) 
Amb aquest treball podràs fer una sèrie de preguntes com: Quina és la capacitat de notar o 
no un gust determinat amb l’edat?, Fumar redueix el gust? Quina es la freqüència de 
gustadors – no gustadors en la meva població. Aquets treball el pot orientar el CRG (centre 
de regulació genòmica)  ja que s’ha de tractar amb ADN humà i utilitzar unes tècniques 
específiques que es fan en aquest centre (PCR i electroforesi). Per fer el treball s’ha de fer 
una sol·licitud al CRG. 
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PSICOPEDAGOGIA          
Cap de departament: Meritxell Cornella 

Els treballs es plantejaran  des d’un punt de vista social, psicològic i pedagògic. Sempre que sigui 
possible tindran un caire pràctic. Cal ser rigorosos en  l ’aprofitament de l’estiu tant per a la part 
pràctica dels treballs de caire científic, com per la part teòrica dels treballs que siguin eminentment 
pràctics. 

 
Dinasties, nissagues, discapacitat  i trastorns mentals 

 
Hi ha alguna relació entre els trastorns mentals en les diferents èpoques de la història occidental? 
 Si t’agrada llegir i fer recerca històrica des del punt de vista psicològic, aquesta pot ser una 
proposta. 

 
Anàlisi dels somnis 

El món oníric dels adolescents. Recerca i estudi del tipus de somnis més freqüents dels alumnes 
de l’institut. 

 

Evolució històrica de les institucions psiquiàtriques d’Espanya 

 
Estudi sobre les diferents propostes d’atenció de les nostres institucions als malalts mentals.  
Aquesta proposta pot ser una combinació de treball teòric-bibliogràfic i pràctic, si t’agrada el tema i 
pots fer algunes visites… 

 

Conductes de risc del jovent de Vilassar de Dalt 

 
Aprofita l’estiu i recerca quines són les conductes afavoridores d’un lleure responsable i quines 
 podríem considerar-les conductes de risc per al jovent del teu municipi. 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS  
Cap de Departament: Maite Becerril 

●   TRABAJOS LITERARIOS   

    El mundo de Harry Potter 
Conocer las principales características de la literatura juvenil y del best-seller.Lectura de los libros 
de Harry Potter. ¿Cómo es posible que un libro de literatura juvenil haya tenido tanto éxito?El 
alumno puede escoger el aspecto que más le interese. Propuestas:     Literatura juvenil como best-
seller;  análisis  y evolución de los personajes;  iniciación a la lectura.... 

   Estudio comparativo y adaptaciones cinematográficas de Frankenstein de Mary 
Shelley 

Describir y explicar de forma detallada las relaciones entre una obra literaria y su adaptación 
cinematográfica. Buscar diferencias y semejanzas entre la obra literaria de un autor y sus 
adaptaciones cinematográficas. Leer la obra y ver las  películas. Buscar información y realizar un 
estudio comparativo. Con este trabajo se pretende estudiar con minuciosidad la adaptación 
cinematográfica de una obra literaria de tal manera que se profundizará en las dos versiones 
artísticas de la obra y en las diferencias que puedan hallarse entre ellas. 
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     Los personajes femeninos en los cuentos tradicionales infantiles. 
Plantear una reflexión sobre la lectura de los cuentos tradicionales en la que se incluya la 
perspectiva de género. Observar el trato femenino en los cuentos con el que tanto niños como 
niñas se pueden identificar.  

      Creación de un Audiolibro. 

 
A partir de la lectura del texto literario y del estudio de las características del lenguaje verbal oral, 
crear un audiolibro utilizando las herramientas tecnológicas necesarias para ello. En este proyecto 
podrían participar dos alumnos.  

 

 “Eros y tánatos” en la poesía amorosa de Romancero gitano y Sonetos del amor 
oscuro  de Federico García Lorca. 

 
A través de la atenta lectura de ambas obras, estudiar  el tratamiento que hace Lorca del amor y la 
muerte. 

 Ruta literaria 

 
A partir de una obra literaria, crear una ruta que visite los distintos escenarios y ambientes que se 
presentan en el libro. Contextualizar la obra y destacar los elementos más significantes. 
En este proyecto podrían participar dos alumnos. 

●   TRABAJOS LINGÜÍSTICOS: 

     Uso de la lengua en las redes sociales. 

 
Estudio sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el lenguaje actual. Ámbitos más 
influenciados. Adquisición de anglicismos a través de las redes sociales. Recopilación y 
clasificación de extranjerismos. 

●   TRABAJOS LINGÜÍSTICO- LITERARIOS 

      Recopilación y análisis de frases hechas, refranes y dichos populares. 
Realizar un estudio sobre los refranes, frases hechas y dichos populares, su creación, uso y 
transmisión en obras literarias como  La Celestina y El Quijote. Buscar información teórica sobre 
los refranes, frases hechas y dichos populares, y hacer un estudio sobre su uso en la población. 
¿Cómo se usan los refranes? ¿Ha variado el uso de los refranes hoy en día? Características 
culturales, lingüísticas, ámbitos geográficos que determinen su uso… 

     Recursos lingüísticos y literarios  en el deporte. 
Realizar un estudio de los diversos recursos literarios y lingüísticos. 
A través de la lectura de la prensa deportiva, recopilar los recursos literarios y lingüísticos; 
clasificarlos y  estudiar su incidencia. 

 

      Realización de un guion cinematográfico a partir de una novela. 



Institut Jaume Almera  Treball de Recerca 2016/17. Oferta Departaments 

 
 

17 
 

A partir de la lectura del texto literario y del estudio de las características del lenguaje 
cinematográfico, adaptar la obra literaria creando un guion que se pueda llevar a cabo. En este 
proyecto podrían participar dos alumnos.  


