
INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

 

PETITES INVESTIGACIONS I PROJECTES D’ESTIU 

Aquest estiu us proposem dur a terme una petita investigació o projecte. 

Podeu triar el tema que us interessi més però no oblideu seguir el mètode científic. 

Si us falten idees podeu utilitzar algun dels següents suggeriments per fer un projecte: 
 

 
PROJECTE DESCRIPCIÓ 

Observació del cel estrellat. Localitzar l'estrella Polar, les 
1 dues osses, buscar el nom d'algun estel i les seves 

característiques. 
 

Recerca sobre la procedència dels productes (sobretot dels 
2 productes frescos) i si hi ha productes de proximitat, o sobre 

els envasos i residus. 
 

A l'estiu ve de gust prendre una beguda refrescant. De 
vegades, per refredar-la, hi posem uns glaçons de gel. Es 
desfà el gel a la mateixa velocitat en totes les begudes? Hi té 
alguna cosa a veure el gas que porten alguns refrescos? Es 

3 refreden igual totes les begudes quan s'afegeix la mateixa 
quantitat de gel? Es necessita un refresc de cola i una 
llimonada o taronjada, glaçons de gel, gots. Termòmetre i 
cronòmetre. Cal fer un bon disseny del treball i presentar els 
resultats amb les conclusions que s’elaborin. 

 

Hi ha alguna problemàtica al barri o al poble? Potser no està 
prou net? Potser hi ha massa soroll a la nit? Hi ha massa 
trànsit? Es trepitgen excrements de gos? Hi ha motos a la 

4 vorera? Heu de formular el problema, documentar-lo i 
escriure a l'ajuntament la vostra proposta per a millorar 
l'entorn. 

 

Si teniu família fora de Catalunya, investigar com ha afectat 
la COVID-19 a la regió o país de la vostra família. Quines 
mesures s’han pres, quin impacte han tingut... Parleu amb els 
vostres familiars, feu recerca per internet... Analitzeu les 
dades recollides, compareu-les amb les de Catalunya i feu un 

5 text explicatiu. L’objectiu és que el proper curs es pugui 
disposar d’informació de diferents llocs del món i així 
entendre millor què ha passat a escala global, quina resposta 
s'ha donat al repte sanitari i econòmic, i quins aprenentatges 
es poden fer de cara al futur. 


