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L’educació és la clau per afrontar els reptes que ens posa al davant la realitat 
de la vida i transformar actituds i comportaments preestablerts per poder 
avançar cap una societat més justa.

Un dels majors reptes dels educadors és despertar la curiositat i el gust 
per aprendre als seus alumnes i posar al seu abast el coneixement i els 
instruments necessaris per ser crítics i innovadors davant una societat  en 
constant canvi.

Els treballs de recerca són un dels punts forts del nostre sistema educatiu 
i una eina d’aprenentatge cap a la observació, la recerca, la capacitat de 
síntesis dels i les nostres alumnes, que els servirà també al llarg de la vida.

Una molt bona manera de posar en valor els  treballs de recerca i la seva 
importància és mitjançant la celebració d’aquest  Fòrum, que organitza els 
Serveis Educatius de l’Alt Empordà i que busca el reconeixement a la tasca 
del professorat i alumnat en aquest camp, incentivar la recerca i fer difusió 
de les millors experiències per afavorir l’intercanvi de coneixement.

Aquest any, coincidint que ja fa 10 anys que a Vilafant tenim institut, el 
Fòrum de treballs de recerca de la comarca es celebra per primera vegada 
a l’Institut de Vilafant. 

Des de l’Ajuntament estem molt contents d’acollir al nostre poble aquesta 
excel·lent iniciativa i volem agrair a la direcció del centre i a tot el claustre 
de professors i professores per l’esforç que els hi representa l’organització 
d’aquest acte, al Centre de Recursos de l’Alt Empordà per oferir-nos 
aquesta oportunitat, i al Departament d’Educació pel seu reconeixement 
i suport al Fòrum.

Felicitats a tots per fer-ho possible. I per la bona feina!!!

Consol Cantenys 
Alcaldessa de Vilafant

5





Assumim amb responsabilitat i satisfacció l’encàrrec que se’ns fa des dels 
Serveis educatius de l’Alt Empordà per tal d’acollir l’XI edició del Fòrum 
de Treball de Recerca.

És una responsabilitat compartida amb tots els coordinadors/es dels dife-
rents centres que han estat fent una tasca ingent per tal que aquesta matinal 
sigui un èxit ja que, conjuntament amb el professorat dels seus respectius 
centres, han seleccionat els millors treballs. A l’alumnat de batxillerat els 
demanem, un penúltim esforç avui, l’exposició de la seva recerca abans de 
les proves d’accés a la Universitat.

Sentim una gran satisfacció per haver estat escollits, per haver confiat en 
la nostra capacitat per acollir-vos, tot i la provisionalitat i la modèstia de 
les nostres instal·lacions, per posar en relleu la bona feina que fem tots els 
instituts  i que volem compartir amb tots vosaltres.

El Treball de Recerca agafa el relleu dels Treballs de Síntesi i del Projecte 
de Recerca de l’ESO, pren molta més volada i persegueix els objectius 
d’afavorir la iniciativa personal, la capacitat per cercar i elaborar informa-
ció, planificar el temps i les tasques de la recerca, demostrar la capacitat 
observació, el rigor a l’hora d’avaluar els resultats d’aquesta observació i 
treure’n conclusions. Aquests objectius han estat assolits amb escreix pels 
alumnes escollits en representació de cadascun dels centres. Avui teniu una 
magnífica oportunitat de posar-los en relleu i compartir-los amb alum-
nat, professorat i familiars d’alumnes d’altres centres, als quals, sense aquest 
Fòrum, difícilment hauria pogut arribar.

És especialment il·lusionant acollir-vos 10 anys després d’haver començat 
les activitats acadèmiques i ens plau enormement celebrar amb tots vosal-
tres el nostre aniversari. És una obvietat que ens hauria agradat acollir-vos 
en un edifici, en una instal·lació definitiva però esteu segurs, alumnat, pro-
fessorat i famílies que la comunitat educativa de l’Institut de Vilafant s’ha 
bolcat en la organització d’aquesta jornada i, si us emporteu un bon record 
de la vostra estada entre nosaltres, ens donarem per satisfets.

Jordi Montero
Director de l’INS de Vilafant
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Ara fa tres anys, aproximadament, la meva filla petita va acabar el seu treball de re-
cerca. I fa pocs dies, d’aquesta  qüestió,  en vàrem estar parlant a casa, tot dinant en 
família. Vàrem recordar els nervis, les dificultats, els neguits, la satisfacció final després 
de la presentació pública i vàrem riure amb moltes anècdotes que vàrem viure. 
Ho exposo d’aquesta manera perquè els mesos que dura la seva realització, el treball 
de recerca transcendeix de la feina quotidiana dels alumnes i es viu a la família de 
manera intensa. És la primera vegada que, en l’àmbit acadèmic, vosaltres, els alumnes 
heu fet el que heu volgut, el que heu escollit, heu planificat, heu executat, ajudant-
vos del que sabeu i de l’ajut inestimable de la tutoria dels vostres professors. I això 
és molt important.
Tot parlant, ella ens va dir que ho va viure com una aventura, com una gran aventu-
ra, i que en fa una valoració molt positiva, ara que ja ha passat un temps.
Aquesta activitat d’investigació que s’inicia al primer curs de Batxillerat i que s’acaba 
a segon requereix que  l’alumne hagi d’afrontar la realitat cara a cara. Per primer cop 
l’alumne pot escollir el que vol fer, pot informar-se d’allò que l’interessa, fer la cer-
ca, provar, experimentar, treure conclusions, redactar l’informe final, fer l’exposició 
oral,... I esperar la nota. El que l’estudiant fa, el que es treballa no surt a cap llibre; 
potser, fins i tot, serà la primera ocasió que s’ho plantegi. Cal decidir què cal inves-
tigar, definir-ho exactament, dibuixar un pla de treball, anar recollint informació, 
mostrar-ne els resultats, exposar-los de paraula i defensar-los davant un tribunal. 
Hi va haver un moment, fa uns anys, que es va arribar a qüestionar el treball de 
recerca i la seva conveniència a seguir formant part del currículum de Batxillerat, 
però en va sortir reforçat, i fins i tot, a Primària i a ESO es comença a treballar amb 
aquesta metodologia.
Hem parlat dels alumnes, de les famílies, i no podem oblidar els professors, els tu-
tors, que són clau i referents per als alumnes. Ells són capaços d’informar, d’orientar, 
d’estimular, de motivar, d’acompanyar cada alumne en el seu camí de recerca. Des 
d’aquí vull agrair la seva tasca fonamental.
I un any més podrem gaudir des dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà de  
l’organització del XI Fòrum de Treballs de Recerca de l’Alt Empordà amb els cen-
tres educatius de la zona, com a mostra d’una de les millors activitats d’aprenentatge 
del nostre sistema. Vull agrair també la molt bona tasca que des del SE es fa per a la 
difusió dels millors treballs de recerca.
Enhorabona a tots i endavant.

Martí Fonalleras
Director dels Serveis Territorials d’Educació
a Girona
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Tal dia com avui, fa deu anys...

Trajectòria de dues exalumnes de l’Institut de Vilafant

Tal dia com avui, fa deu anys, estàvem acabant primer d’ESO a l’Institut de 
Vilafant. Avui tornem per fer la vista enrere i repassar la nostra trajectòria edu-
cativa. Som la Paula Catalán, graduada en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i 
enginyera júnior a Verbio Technologies, i l’Elena Vergés, estudiant de l’últim curs 
de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació. Totes dues vam formar part 
de la primera promoció de l’Institut de Vilafant, que aquest any celebra el desè 
aniversari. 

De petites, érem veïnes i vivíem al Camp dels Enginyers, a Vilafant, molt a prop 
de l’Escola Les Mèlies, on vam cursar l’educació primària. A sisè, es va començar 
a posar en marxa el projecte del nou institut al poble. Juntament amb els alumnes 
de l’Escola Sol i Vent i estudiants d’escoles de pobles propers, vam tenir la sort de 
poder fer l’educació secundària a Vilafant. Al principi, l’institut era molt petit; hi 
havia pocs barracons i pocs professors i alumnes. Al cap dels anys, vam anar veient 
com el centre creixia alhora que ho fèiem nosaltres. A quart d’ESO, va arribar 
l’hora de decidir quin batxillerat volíem cursar i de plantejar-nos quins estudis 
faríem en acabar. Recordem que van ser moments d’incertesa, i que vam rebre 
molt de suport i consells per part dels professors. Les dues vam cursar el batxillerat 
a un institut de Figueres, i vam escollir branques molt diferents: una, el batxillerat 
tecnològic, i l’altra, l’humanístic. Coincidim que els anys de batxillerat van ser 
durs, entre altres coses perquè ens havíem de preparar bé per als exàmens de la 
selectivitat. En el nostre cas, tot l’esforç va tenir la seva recompensa i vam poder 
entrar a la carrera que volíem. Una nova etapa s’iniciava al Campus del Poblenou 
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’aventura començava, amb nervis 
i expectació, però també amb il·lusió i ganes d’aprofitar al màxim l’experiència 
universitària. El pas de cadascuna per la universitat ha estat molt diferent: Eras-
mus, pràctiques, hores de biblioteca, coneixences… Així doncs, n’explicarem més 
detalls durant la xerrada.

L’objectiu de l’exposició és parlar de com la nostra trajectòria ens ha portat fins al 
present, i fer un reconeixement a l’Institut de Vilafant i a totes les persones, pro-
fessors i alumnes, que n’han format part al llarg d’aquests deu anys. A més, volem 
fer menció als nostres companys de l’ESO, estudiants de la primera promoció, 
que han seguit camins molt interessants.

Paula Catalán
Enginyeria en 
Sistemes 
Audiovisuals
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Programa 
de l’acte



9:30h

9:50h

11:00h

13:00h

13:30h
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Benvinguda
Inauguració del XI Fòrum de Treballs de Recerca de l’Alt Empordà. 
Seu: Escola Mare de Déu del Mont (Les Forques, Vilafant)

Conferència inaugural
Tal dia com avui, fa deu anys.
A càrrec de Paula Catalán i Elena Vergés 

Exposició dels Treballs de Recerca
Seu: INS de Vilafant

Cloenda de l’acte i lliurament del reconeixement 
a l’alumnat seleccionat
Seu: Escola Mare de Déu del Mont

Refrigeri
Seu: Escola Mare de Déu del Mont



          Alumne/a                Títol                    Tutor/a            Centre       Població Pàg.            

Desxifrant el temps

De l’assaig  a la plaça

El riure a l’Odissea

Variació dels microorganismes 
i el rendiment d’una EDAR

biològica segons el cabal 
d’entrada

Moda sostenible

Dues solucions a un mateix
 problema: París i Barcelona

I per què jo no puc? 
Un viatge pel món 

de la reproducció assistida

Cròniques d’un cel 
sense estrelles. 

Darrera d’un visor

Crònica de vuit vençuts
i una nena

Encefalitis anti-NMDAr:
 descobriment, descripció 

i difusió de la malaltia

Figueres, une ville de 
plus en plus commerciale?

La química de la cuina; 
La cuina al buit

Robert Comet

Raquel Colomé

Sònia Martínez

Rosa Camps

Emma Margarit

Pere Gifre

Eulàlia Castañeda i 
Santi Musquera

Josep M. Serrano

Sara Salip

Núria Pujol

Montserrat Vicente

Carles Cano

Ester Casals

INS de Vilafant

INS de Vilafant

INS Cendrassos

INS Cendrassos

INS Alexandre 
Deulofeu

INS Alexandre 
Deulofeu

INS Alexandre 
Deulofeu

INS Narcís 
Monturiol

INS Narcís 
Monturiol

INS Ramon
Muntaner

INS Ramon 
Muntaner

INS Olivar Gran

INS Olivar Gran

Vilafant

Vilafant

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Figueres

Beurnio Güell, 
David 

Sánchez Díaz, 
Sílvia

 Mascarella 
Parcerisa, 
Clàudia 

Riera Molons, 
Biel

Campos Rodrigo, 
Lluna

Heredia Álvarez, 
Sara

Ruiz Duran, 
Paula 

Barba Fiol, 
Josep
 

Ribera Vergés, 
Júlia

Batlle Martí, 
Anna

Picornell Zurdo, 
Víctor

Joher Güibas, 
Marina

Llauró Capel, 
Sara
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23

24

25

26

27

28
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          Alumne/a                Títol                    Tutor/a            Centre       Població Pàg.            

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

INS Castelló 
d’Empúries

INS Castelló
d’Empúries

  INS El Pedró 

INS El Pedró 

INS La Jonquera 

INS Llançà 

INS Llançà 

INS Cap Norfeu

INS Cap Norfeu

Centre 
Escolar Empordà 

Centre 
Escolar Empordà

INS Illa de Rodes 

INS Illa de Rodes

Assumpció Aurich

Margarita Bachs

Elena Constans

Neus Diumenge

Anna Maria Cristau

Adrià Sabater

Iván Teruel

Violeta de Lama

David Martínez

Esteve Angelats

Josep Maria Ribas

Assumpta Suñer

David Soler

Martínez 
Miralles, Joel

Pagès Pal-Balaz, 
Júlia 

Sánchez López, 
Irene 

Subirà Fajula, 
Maria 

Salichs Bonet, 
Jana 

Llanet Ferrer, 
Sergi 

Vega Frontón, 
Verónica 

Romaní Vidal, 
Lluís 

Tudorache, 
Elena 
Larisa 

Hernández 
Quer, Marc

Roig Canta, 
Alba 

Xin Ying 
Lin 

Pau Guitart, 
Júlia 

Manipulació genètica 
com a cura de malalties

Büvös Kocka 
(Cub de Rubik)

 
Tornar a néixer

 

Factors que afecten 
el retard de creixement 

del fetus humà

L’or negre de la cuina.
Del camp a la taula

Beneficis de l’entrenament 
de força en el rendiment

 esportiu i en la salut

Transmedia, la
 literatura del siglo XXI

Vida i mort 
d’un curtmetratge

Cafè i cafeïna. 
Aptes pel nostre cos

Estabilització d’imatge.
 Creació d’un estabilitzador

 electrònic

El feminisme i la figura 
de la dona dins la política

Artritis reumatoide: 
una malaltia freqüent 
però sovint ignorada

Els mitjans de comunicació.
Són imparcials?
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Castelló 
d’Empúries 

Castelló 
d’Empúries

L’Escala

L’Escala

La Jonquera

Llançà

Llançà

Roses

Roses

Roses

Roses

Roses

Roses



David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Estació meteorològica, Raspberry, programació, web

CAT

CAST

ANG

David Beurnio Güell
Centre: Institut de Vilafant
Tutor: Robert Comet
Àrea de coneixement: Tecnologia

TÍTOL: Desxifrant el temps

El treball de recerca Desxifrant el temps tracta sobre el disseny i construcció d’una estació 
meteorològica automàtica.
La funció de l’estació és la de proporcionar dades de les diferents magnituds meteorològi-
ques, en aquest cas de temperatura, humitat relativa, pressió atmosfèrica, velocitat del vent, 
direcció del vent i precipitació. Tot això serà processat per una Raspberry Pi 3, un ordina-
dor de placa única de baix cost amb connexió a internet. Per tal de rebre i emmagatzemar 
les dades que la Raspberry ens enviï, mitjançant el llenguatge de programació Python, 
s’establiran una sèrie de funcions que permetin a la Raspberry enviar les senyals captades 
pels sensors a una base de dades.
Finalment, s’utilitzarà tota la informació emmagatzemada a la base de dades per elaborar 
un web on es mostrin les dades en forma de gràfiques a temps real. 

El proyecto de investigación Descifrando el tiempo trata sobre el diseño y construcción 
de una estación meteorológica automática.
La función de la estación será la de proporcionar datos de las diferentes magnitudes me-
teorológicas, en este caso de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, veloci-
dad del viento, dirección del viento y precipitación. Toda la información será procesada 
por una Raspberry Pi 3, un ordenador de placa única de bajo coste con conexión a 
internet.
Con el fin de recibir y almacenar los datos que la Raspberry nos envíe, mediante el 
lenguaje de programación Python, se establecerán unes funciones que permitirán a la 
Raspberry enviar la información captada por los sensores a una base de datos.
Finalmente, se utilizará toda la información almacenada en la base de datos para elaborar 
una web donde se muestren los datos en forma de gráficos a tiempo real.

The research project Deciphering the weather is about the design and construction of 
an automatic weather station.
The function of the station will be to provide data of the different meteorological para-
meters, such as temperature, relative humidity, atmospheric pressure, wind speed, wind 
direction and rainfall. All this information will be processed by a Raspberry Pi 3, a low-
cost single-board-computer with internet connection.
In order to receive and store the data sent by the Raspberry, we will establish a series of 
functions using a specific programming language called Python, which will allow the 
Raspberry to send the signals of every sensor to a database.
Lastly, we will use all the information stored in the database to elaborate a website to 
show the data via real-time graphics.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Física, cultura, castells, procediment.

CAT

CAST

ANG

Sílvia Sánchez Díaz 
Centre: Institut de Vilafant 
Tutora: Raquel Colomé
Àrea de coneixement: Científic

TÍTOL: De l’assaig a la plaça 

De l’assaig a la plaça, aplicat a l’àmbit físic, tracta i analitza diferents aspectes d’aquesta 
ciència que succeeixen en el procés de realització dels castells. En la part teòrica de 
l’estudi, s’explica breument la història dels castells, així com la nomenclatura que s’utilitza 
dins el món casteller per tal de designar les diferents estructures i les posicions de les 
persones que en formen part,  i d’altra banda, les seves característiques físiques bàsiques. 
En la pràctica, se separen les parts que succeeixen a l’assaig i les parts que ocorren a les 
mateixes manifestacions de les construccions. En ambdues divisions s’estudien diversos 
conceptes físics de dificultat variada, és per això, doncs, que ha estat indispensable el con-
tacte amb llicenciats en física i matemàtiques. Les dades necessàries han estat recollides 
durant els assajos dels Vailets de l’Empordà (Castelló d’Empúries) i a partir de vídeos que 
posteriorment s’han analitzat. A les conclusions del treball s’hi fa constar una recopilació 
dels resultats i s’hi destaquen els aspectes més rellevants.

Del ensayo a la plaza, aplicado al ámbito físico, trata y analiza distintos aspectos de esta 
ciencia que ocurren en el proceso de realización de los “castells”, castillos en catalán.
En la parte teórica del estudio, se explica brevemente la historia de los castells, así como 
la nomenclatura utilizada dentro de la actividad para denominar las distintas estructuras y 
las posiciones de las personas que las forman, y también sus características físicas básicas. 
En la práctica, se separan las partes que acontecen en los ensayos y las partes que sobrevie-
nen en las propias manifestaciones de las construcciones. En ambas divisiones se estudian 
distintos conceptos físicos de dificultad diversa y por ese motivo ha sido indispensable 
el contacto con licenciados en física y en matemáticas. Los datos han estado recogidos 
durante los ensayos de los “Vailets de l’Empordà” (Castelló d’Empúries) y a partir de 
vídeos posteriormente analizados. En las conclusiones del trabajo se hace constar una 
recopilación de los resultados y se destacan los aspectos más relevantes.

From the essay to the square, which applies to physics, treats and analyzes different aspects 
of that science that occur during the process of realizing “castells”, castles in catalan. In 
the theatrical part , it is briefly explained the castells history, since its begginning to now. 
It also describes the way different structures are called, together with the basic physical 
characteristics of castellers, and their different names. In the second part, there exist two 
separated subdivisions, one of them explains the essay part, when all the structures are 
practiced, and the other one explains the showing part. In both sections are studied diffe-
rent physics concepts, some of them quite basic, and others required some contact with 
maths and physics graduates, as the knowledge required was higher that the one I had 
when I started this project. All the needed facts used are real, because they have been co-
llected in Vailets de l’Empordà’s essays, and also, in some videos which are later analyzed. 
In the concluding part, there is a compilation of the results and the most relevant aspects.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Odissea, filologia, literatura clàssica, recepció literària, psicologia 

Clàudia Mascarella Parcerissa 
Centre: Institut Cendrassos
Tutora: Sònia Martínez
Àrea de coneixement: Humanístic

TÍTOL: El riure a l’Odissea

¿Són actuals, els clàssics? Diuen que els clàssics són per definició perennes. M’intrigava, 
com a alumna de batxillerat humanístic a qui agraden els idiomes i apassionen el llatí 
i el grec, comprovar fins a quin punt una obra composta fa uns tres mil·lennis tenia 
continuïtat fins a avui, i fins a quin punt els europeus actuals ens hi podem retrobar. El 
meu treball de recerca ha estat El riure a l’Odissea. Però de seguida van sorgir els dubtes: 
¿l’humor dels herois homèrics és igual que el nostre? ¿Com han rebut lectors i estudiosos 
de diferents èpoques aquesta manifestació de l’estat d’ànim? ¿El riure és natural o pot 
respondre a unes convencions socials i, per tant, culturals i històriques? Basant-me en els 
exemples del text i parant especial atenció a les paraules que el conformen m’he adonat 
de l’artificiositat del poema i de la seva tensió dramàtica a partir d’elements còmics.

Los clásicos ¿son actuales? Se dice de los clásicos que son, por definición, perennes. La 
intriga, en mi caso, como alumna de bachillerato humanístico a quien gustan los idiomas 
y apasionan el latín y el griego, era comprobar hasta qué punto una obra compuesta hace 
unos tres milenios tenía continuidad hasta hoy, y hasta qué punto los europeos contem-
poráneos podemos sentirnos vinculados con aquella obra. Mi trabajo de investigación 
es El riure a l’Odissea (Reír en la Odissea). Pero apenas iniciado surgieron las dudas: ¿el 
humor de los héroes homéricos es comparable al nuestro? ¿Cómo han recibido lectores 
de distintas épocas esta manifestación del estado de ánimo? ¿La risa es natural o puede 
responder a unas convenciones sociales y, por lo tanto, culturales e históricas? Basándome 
en ejemplos entresacados del texto y observando con extrema atención las palabras que 
lo forman, me he dado cuenta del poema como artefacto y exhibición de  una poderosa 
tensión dramática a partir de elementos cómicos. 

Sont-ils actuels, les classiques? Pour les gens les classiques sont toujours vivantes par 
définition. Le doute, dans mon cas, en tant qu’étudiante en baccalauréat humaniste, qui 
aime les langues et suis passionnée du latin et du grec, c’était surtout vérifier dans quelle 
mesure une œuvre qui datte de trois millénaires avait une continuité à ce jour. Mon 
travail de recherche a été “Le rire à l’Odyssée”. Mais aussitôt les doutes se sont posés 
: l’humour des héros homériques est-il comme le nôtre? Comment les lecteurs et les 
érudits de différentes époques ont-ils reçus cette manifestation d’humeur? Le rire est-il 
naturel ou peut-il répondre à des conventions sociales et donc culturelles et historiques? 
Sur la base des exemples du texte et en accordant une attention particulière aux mots 
qui le composent, j’ai réalisé l’ingéniosité du poème et de sa tension dramatique à partir 
d’éléments comiques.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Depuració biològica, cabal, microorganismes, reactor biològic

Biel Riera Molons
Centre: Institut Cendrassos
Tutora: Rosa Camps 
Àrea de coneixement: Biologia i tecnologia

TÍTOL: Variació dels microorganismes i el rendiment 
d’una EDAR biològica segons cabal d’entrada.

Aquest treball tracta de la depuració biològica, un sistema de purificació de l’aigua que 
utilitza microorganismes per fer-la tornar a la natura en un estat apte. El projecte consta 
de dos objectius: descobrir com afecta la variació del cabal d’entrada del reactor biològic 
al seu rendiment i com el mateix afecta als microorganismes del seu interior. A aquests els 
hi van correspondre dues respectives hipòtesis: que el rendiment obtindria un pic amb un 
cabal concret i la vida interior seguiria el seu curs de manera natural seguint el principi de 
successió biològica, segons el qual la població anirà sent substituïda per microorganismes 
cada vegada més grans i més complexes. Per dur a terme els experiments vaig anar una 
setmana als laboratoris de la UdG i amb l’ajuda de la Núria Fiol i les tècniques del labo-
ratori vaig poder utilitzar un prototip de reactor biològic en miniatura però perfectament 
funcional amb microorganismes de la depuradora de Girona. Mitjançant diferents apa-
rells, analitzava les condicions de l’aigua de sortida, canviant cada dia el cabal d’entrada.

Este trabajo trata de la depuración biológica, un sistema de purificación del agua que 
utiliza microorganismos para hacer que esta regrese a la naturaleza en un estado apto. El 
proyecto consta de dos objetivos: descubrir cómo afecta la variación del caudal de entrada 
del reactor biológico a su rendimiento y como el mismo afecta a los microorganismos 
de su interior. A estos objetivos les corresponden sendas hipótesis: que el rendimiento 
obtendría un pico con un caudal concreto y que la vida interior seguiría de forma natural 
el principio de sucesión biológica, según el que la población irá siendo sustituida por mi-
croorganismos cada vez más grandes y complejos. Para realizar los experimentos  fui una 
semana a los laboratorios de la UdG y con la ayuda de Nuria Fiol y las técnicas de labo-
ratorio, pude utilizar un prototipo de reactor biológico en miniatura (pero perfectamente 
funcional) con microorganismos de la depuradora de Girona. Mediante distintos aparatos, 
analizaba las condiciones del agua de salida, cambiando cada día el caudal de entrada.  

This work is about biological water purification, a method of water refinement which 
uses microorganisms to make it return to nature in a suitable state. The project has two 
objectives: discovering how the entrance water flow affects the efficiency and studying 
how it affects the microorganisms that are inside the bioreactor. Each of these objectives 
has its own hypothesis: the first one is that the efficiency would have a peak with a spe-
cific flow and the second one is that the microorganisms would have a natural develo-
pment following the principle of biological succession, which says that the population 
will slowly be replaced by bigger and more complex microorganisms with time. In or-
der to carry out this experiments I went to the UdG laboratories for a week and with 
the help of Nuria Fiol and the laboratory technicians I was able to use a small bio-
reactor prototype that worked with Girona’s water treatment plant’s microorganisms.I 
changed the entry flow every day and I measured the exit water using different gadgets.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Moda, sostenibilitat, disseny propi, roba low-cost

Lluna Campos Rodrigo
Centre: Institut Alexandre Deulofeu
Tutora: Emma Margarit 
Àrea de coneixement: Estudis artístics, disseny

TÍTOL: Moda Sostenible

Què penses en posar-te la roba de l’armari? Darrera de cada peça de roba que tenim hi ha 
una història i aquesta pot ser bona o dolenta. Només cal que ens hi fixem una miqueta. 
Actualment la tendència és portar la moda fast fashion, una moda que no para de produir 
i de canviar les peces de roba que són la “tendència” del moment. Per fer tots aquests 
quilos de teles cal un gran volum de treballadors que són explotats laboralment i també 
es necessita una quantitat extrema de terres i productes químics nocius per al nostre cos 
i per al medi. Una alternativa per suprimir aquesta tendència perjudicial és la moda sos-
tenible que es compromet a conrear les fibres tèxtils amb productes totalment ecològics, 
aplicar tints naturals i sobretot es dedica a reutilitzar molts dels materials de rebuig que 
creem diàriament. D’aquesta nova tendència que comença a arrelar en el nostre sistema 
us en parlo en aquest treball de recerca. Què et sembla? Vols conèixer més sobre la moda 
sostenible?

¿Qué piensas cuando te pones la ropa de tu armario? Detrás de cada prenda de ropa que 
tenemos hay una historia y esta puede ser buena o mala. Sólo hace falta que nos fijemos 
un poquito. Actualmente la tendencia es llevar la moda fast fashion, una moda que no 
para de producir y de cambiar las prendas de ropa que son la “tendencia” del momento. 
Para hacer todos estos kilos de telas hace falta un gran volumen de trabajadores explota-
dos laboralmente y también se necesita una gran cantidad de tierras y productos químicos 
nocivos para nuestro cuerpo y para el medio. Una alternativa para eliminar esta tendencia 
perjudicial es la moda sostenible que se compromete a cultivar las fibras téxtiles con pro-
ductos totalmente ecológicos, aplicar tintes naturales y, sobretodo, se dedica a reutilizar 
muchos de los materiales residuales que creamos diariamente. De esta nueva tendencia 
que empieza a crecer en nuestro sistema os hablo en este trabajo de investigación. ¿Qué 
te parece? ¿Quieres conocer más la moda sostenible?

What do you think when you put on your clothes? There is a story behind each piece 
of clothing that we own and it can be good or bad. We only need to focus a little bit. 
Nowadays, the trend is to wear what is called fast fashion, a style that never stops produ-
cing and changing which pieces of clothing are trendy. To produce such amount of fabric, 
a big number of workers are needed and they often suffer work abuse. It is also needed a 
huge extension of land and chemical products that are harmful for both people and the 
environment. An alternative to revert this bad trend is the sustainable fashion that stands 
for cultivating the textile fiber using only ecological products, also only applying natural 
dye and of course reusing the waste products that we make every day. In this project, I 
talk about that new trend that is starting to grow in our system. What do you think? Do 
you want to know more about this?
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Reformes, arquitectura segle XIX, Haussmann, Cerdà.

Sara Heredia Álvarez
Centre: Institut Alexandre Deulofeu
Tutor: Pere Gifre 
Àrea de coneixement: Arquitectura

TÍTOL: Dues solucions a un mateix problema: 
París i Barcelona 

El meu treball de recerca estudia i compara les reformes que es van dur a terme a la ciutat 
de París i a la de Barcelona a mitjans del segle XIX, quan les muralles medievals impe-
dien l’expansió de la ciutat i, juntament amb la crescuda massiva d’habitants, obligava 
als ciutadans a viure amuntegats a les cases de la ciutat vella. L’alta densitat de població 
portava altres problemes, des de revoltes i una forta agitació social, fins a problemes de 
salubritat, que afavorien una ràpida expansió de malalties i epidèmies així com una alta 
taxa de mortalitat.
Georges Haussmann i Ildefons Cerdà tenien com a repte donar solució a aquests proble-
mes transformant aquestes ciutats conferint-li l’aspecte que tenen actualment. Dues so-
lucions urbanístiques a un mateix problema, en el que també es té en compte el context 
històric i social, que no tan sols van permetre adequar-se a les noves necessitats d’època, 
sinó que han perdurat fins al dia d’avui.

Mi trabajo de investigación estudia y compara las reformas que se llevaron a cabo en la 
ciudad de París y en la de Barcelona a mediados del siglo XIX, cuando las murallas me-
dievales impedían la expansión de la ciudad y, junto con el aumento masivo de habitantes, 
obligaba a los ciudadanos a vivir apiñados en las casas de la ciudad vieja. La alta densidad 
de población conllevaba otros problemas, des de revueltas y una fuerte agitación social, 
hasta problemas de salubridad, que favorecían una rápida expansión de enfermedades y 
epidemias así como una alta tasa de mortalidad. 
Georges Haussmann e Ildefons Cerdà tenían como reto dar solución a estos problemas 
transformando dichas ciudades confiriéndoles el aspecto que tienen hoy en día. Dos 
soluciones urbanísticas a un mismo problema, en el cual también se tiene en cuenta el 
contexto histórico y social, que no solo permitieron adecuarse a las nuevas necesidades 
de la época, sino que han perdurado hasta el día de hoy.

My research project studies and compares the alterations that were carried out in Paris 
and Barcelona in the middle of the XIXth Century, when the medieval walls prevented 
the city from expanding and, together with the massive population growth, forced the 
citizens to live crowded together in the houses from the old city. The high population 
density involved other problems, from riots and a strong social upheaval, to public health 
problems, which boosted diseases and epidemics to spread quickly as well as a high mor-
tality rate.
Georges Haussmann and Ildefons Cerdà had the challenge to find a solution to these 
problems transforming both cities giving them their current aspect. Two urban solutions 
to a unique problem, in which the historic and social context is also taken into account, 
which not only allowed the cities to adapt to the new needs of that time, but also remains 
today.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Fecundació in vitro, reproducció assistida, experimentació, garotes

Paula Ruiz Duran 
Centre: Institut Alexandre Deulofeu
Tutora: Eulàlia Castañeda i Santi Musquera 
Àrea de coneixement: Biologia, Ciències de la Salut

TÍTOL: I per què jo no puc? Un viatge pel 
món de la reproducció assistida. 

El meu treball de recerca es basa en les tècniques de reproducció assistida. Com que és 
un tema pel qual sempre havia tingut curiositat, el primer objectiu va ser aprofundir el 
meu coneixement en aquest àmbit. Vaig començar a investigar els seus orígens, els tipus 
de tècniques que es realitzen avui en dia i altres aspectes més formals com poden ser la 
legislació o la situació actual. El segon objectiu va ser posar en pràctica algunes de les 
tècniques de reproducció assistida. Tot i que la part teòrica està basada en els humans, el 
meu subjecte d’investigació van ser els eriçons de mar. Al laboratori, vaig fer la fecundació 
in vitro dels eriçons per observar el seu desenvolupament embrionari juntament amb 
altres experiments complementaris. En aquest procés, vaig poder assolir el tercer objectiu 
que era trobar experimentalment alguns factors que podrien causar problemes a l’hora de 
la fecundació. Per acabar, vaig realitzar una comparació entre les dades que havia trobat 
experimentalment sobre els eriçons i la informació que havia cercat sobre els  humans.

Mi trabajo de investigación se basa en las técnicas de reproducción asistida. Era un tema 
por el cual siempre había tenido curiosidad y el primer objetivo fue profundizar mis co-
nocimientos en este ámbito. Empecé a investigar sus orígenes, los tipos de técnicas que 
se realizan hoy en día y algunos aspectos más formales como pueden ser la legislación o 
la situación actual. El segundo objetivo fue poner en práctica algunas de las técnicas de 
reproducción asistida. Aunque la parte teórica está basada en los humanos, el sujeto de 
la investigación fueron los erizos de mar. En el laboratorio, hice la fecundación in vitro 
de los erizos para poder observar su desarrollo embrionario junto con otros experimen-
tos complementarios. En este proceso, pude alcanzar el tercer objetivo que era encontrar 
experimentalmente algunos de los factores que pueden causar problemas a la hora de la 
fecundación. Para terminar, realicé una comparación entre los datos que había encontrado 
experimentalmente sobre los erizos y la información que había buscado sobre los humanos.  

My research project is based on the assisted reproduction techniques. As a topic that I have 
always been interested in, my first goal was to delve into the knowledge on this field. I started 
investigating from its beginnings, going through the different types of techniques that are 
currently being carried out and ending with more formal aspects such as legislation or the cu-
rrent situation. My second objective was to put into practice some of the assisted reproduction 
techniques. Even though my theoretical part is based on humans, the subject of my research 
was the sea urchin. At the laboratory, I did its in vitro fertilization to observe its embryological 
development together with other experiments. In this process, I was able to achieve my third 
goal, which was trying to experimentally find some of the factors which could cause pro-
blems when it comes to reproduction. To finish my project, I compared the data which I had 
found experimenting with the sea urchins and the information I already had about humans.  
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Contaminació lumínica, ecologia, astronomia, skyglow.

Josep Barba Fiol 
Centre: Institut Narcís Monturiol 
Tutor: Josep M. Serrano
Àrea de coneixement: Ciències

TÍTOL: Cròniques d’un cel sense estrelles - 
El problema de la contaminació lumínica

Tots estem familiaritzats, per bé o per mal, amb el concepte de contaminació. De 
fet, no hi ha un sol dia en les nostres vides que aquest tema no hi sigui present, no 
tan sols en l’aire que respirem, sinó també a les notícies, en les converses, a la classe. I, 
tanmateix, el que aquí m’ocupa no és altra cosa que un tipus de contaminació rela-
tivament desconegut: l’anomenada contaminació lumínica, un fenomen característic 
del paisatge nocturn de les urbs contemporànies, atès que es personifica, entre altres, 
en un núvol de llum groguenca, taronja i blanca, l’skyglow. 
Aquest treball de recerca constitueix una humil anàlisi que pretén explorar els efectes 
que aquesta contaminació lumínica indueix en els éssers vius, així com el seu efecte 
més evident i, a primera vista, catastròfic: la desaparició dels astres del firmament.

Todos estamos familiarizados con el concepto de contaminación. De hecho, no hay 
un solo día en nuestras vidas en que este tema no esté presente, no sólo en la atmos-
fera que nos rodea, sino también en las noticias, en nuestras conversaciones del día 
a día, en clase. I, sin embargo, lo que aquí me ocupa no es otra cosa que un tipo de 
contaminación relativamente desconocido: la llamada contaminación lumínica, un 
fenómeno característico del paisaje nocturno de las urbes contemporáneas, que se 
manifiesta, entre otras formas, en una característica nube de luz amarillenta, anaran-
jada y blanca, el skyglow. 
Este trabajo de investigación constituye un humilde análisis de los efectos que esta 
contaminación lumínica induce en los seres vivos, así como su efecto más evidente y, 
en principio, catastrófico: la desaparición de los astros del firmamento. 

We all know what pollution is. In fact, there isn’t a single day that it isn’t present 
in our lives, not only in the air we breathe, but also in the news, as a topic in our 
everyday conversations, in the classroom. And, nevertheless, what I want to talk about 
is nothing else than a relatively unknown pollution form: light pollution, a pheno-
menon that has become a characteristic trait of the nocturnal urban landscape, in the 
form of a distinctive cloud made of yellowish, orange and white lights, what we call 
skyglow. 
This humble research project attempts to analyze the most notable effects this light 
pollution induces on living beings, and its most notorious yet most catastrophic im-
pact in our everyday life: the vanishing of starry nights.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Fotografia, imatge, composició, autodidacta.

Júlia Ribera Vergés
Centre: Institut Narcís Monturiol
Tutora: Sara Salip
Àrea de coneixement: Art

TÍTOL: Darrere d’un visor

El meu treball de recerca “Darrere d’un visor” tracta sobre l’aprenentatge de la 
fotografia esportiva des d’un nivell de principiant. Aquest aprenentatge comprèn 
un procés, que ha estat el següent: buscar informació de la composició, els tipus 
de plans, angles, els objectius de la càmera i l’edició de fotografia... a través de 
llibres i Internet. També n’he aconseguit per mitjà d’entrevistes a professionals, 
professors d’universitat i estudiants de la matèria. Però això no ha estat tot: per 
aprendre en aquest àmbit s’ha de practicar i fer moltes fotografies. Així que vaig 
fer nou sessions fotogràfiques a diversos esports col·lectius i individuals, en inte-
riors o bé en espais exteriors i les vaig recollir en un Hofmann, en forma de diari 
fotogràfic. D’aquesta manera he pogut aconseguir l’objectiu que em vaig marcar 
al principi. Això es pot veure a través de les sessions, perquè queda reflectida 
l’evolució de l’aprenentatge amb les diferents fotografies.

Mi trabajo de investigacion “Darrere d’un visor” trata sobre el aprendizaje de la 
fotografía deportiva desde un nivel de principiante. Este aprendizaje comprende un 
proceso que ha sido el siguiente: buscar información de la composición, los tipos de 
planos, ángulos, los objetivos de la cámara y la edición de la fotografía... a través de 
libros e Internet. También lo he conseguido por medio de entrevistas a profesiona-
les, profesores de universidad y estudiantes de la materia. Pero esto no ha sido todo: 
para aprender en este ámbito se debe practicar y hacer muchas fotografías. Así que 
hice nueve sesiones fotográficas en diversos deportes colectivos e individuales, en 
interiores o bien en espacios exteriores y las recogí en un Hofmann, en forma de 
diario fotográfico. De esta manera he podido conseguir el objetivo que me marqué 
al principio. Esto se puede ver a través de las sesiones, ya que queda reflejada la 
evolución del aprendizaje con las diferentes fotografías.
My research work “Darrere d’un visor” is about the learning of sports photo-
graphy from a beginner level. This learning involves a process and this has been 
the following: look for information on the composition, the types of planes, 
angles, the objectives of the camera and the editing of the photograph... through 
books and the Internet. I have also achieved this through interviews with pro-
fessionals, university professors and students of the subject. But this has not been 
everything, to learn in this area you should practice and take many photographs. 
So I did nine photo sessions in various collective and individual sports, indoors 
or outdoors and I collected them in a Hofmann, in the form of a photo diary. In 
this way I have been able to achieve the goal that I set at the beginning. This can 
be seen through the sessions, because I have reflected the evolution of learning 
through different photographs.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Crònica, guerra civil,  exili,  trajectòria vital

Anna Batlle Martí
Centre: Institut Ramon Muntaner
Tutora: Núria Pujol
Àrea de coneixement: Humanístic/Social

TÍTOL: Crònica de vuit vençuts i una nena 

Aquest treball de recerca consta de nou cròniques de caire periodístic i literari. 
Cadascuna d’aquestes fa referència a un avantpassat de la meva família. Tots ells 
tenien caràcters, il·lusions i projectes molt diversos: un polític declarant la Re-
pública, un professor lluitant des de les aules, un matemàtic tancat al camp de 
concentració d’Argelers, una dona cuidant de tots i de tothom… tot i així, tots 
ells compartien la ideologia republicana i per això en van patir les conseqüències. 
La Guerra Civil trasbalsà les seves vides significativament, provocant una reacció 
diferent en cada personatge (fugida a Amèrica, exili a França, exili interior...). 
De manera que persones amb uns inicis bastant similars van tenir un final únic i 
conseqüent amb les decisions preses. La recerca, però, va més enllà de tot allò que 
van fer, per tal d’arribar també a tot allò que van ser.

Este trabajo de investigación está formado por nueve crónicas de tipo periodísti-
co y literario. Cada una de ellas se refiere a un ancestro de mi familia. Todos ellos 
tenían caracteres, ilusiones y proyectos muy diversos: un político declarando la 
República, un profesor luchando desde las aulas, un matemático internado en el 
campo de concentración de Argelers…, diferentes vidas pero todos compartien-
do la ideología republicana. La Guerra Civil trastocó sus vidas significativamente, 
provocando una reacción diferente en cada personaje (huida a América, exilio 
en Francia, exilio interior…). De modo que personas con unos inicios bastante 
similares tuvieron un final único y consecuente con las decisiones tomadas. Sin 
embargo, la investigación pretende ir más allá de todo lo que hicieron, para llegar 
también a todo lo que fueron.

The following research project features nine journalistic and literary chronicles. 
Each one of them belongs to a family ancestor. They all had diverse characters, 
illusions and projects, but they shared the republican ideology. The Civil War 
overwhelmed their lives significantly, causing a different reaction in each one of 
them (escape to America, exile in France, inner exile...). So that people with qui-
te similar beginnings had a unique end, consequential to the taken decisions. This 
research pretends to go beyond everything did, in order to arrive to everything 
they were.
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David Beurnio Gúell
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Tutora:
Àrea de coneixement:

Paraules Clau: Encefalitis anti-NMDAr, receptors NMDA, anticossos, neuroimmunologia, impacte social.

Víctor Picornell Zurdo
Centre: Institut Ramon Muntaner
Tutora: Montserrat Vicente
Àrea de coneixement: Ciències de la salut

TÍTOL: Encefalitis anti-NMDAr: descobriment, 
descripció i difusió de la malaltia.

El tema d’aquest treball de recerca girarà entorn a una descripció de les característiques 
de l’encefalitis anti-NMDAr, una malaltia neurològica autoimmunitària d’anticossos que 
ataquen els receptors NMDA del cervell. Va ser descoberta el 2007 per l’investigador ca-
talà Josep Dalmau i el seu equip. En ser una afecció desconeguda per la ciutadania i fins 
i tot per part de la comunitat mèdica, els pacients poden rebre diagnòstics inexactes de 
malalties mentals i d’altres tipus d’encefalitis. Atès que aquest context de desconeixement 
repercuteix negativament en la vida i la salut dels pacients, aquest treball pretén divulgar 
la malaltia i també tractarà el seu impacte social, exposarà un cas clínic bastant atípic i 
enumerarà les iniciatives de suport a pacients amb la finalitat de donar respostes a diver-
ses incògnites relacionades amb el problema plantejat. Tanmateix, s’explicarà com es va 
descobrir aquesta encefalopatia i es valorarà la importància dels resultats de la recerca en 
neuroimmunologia per tal de conèixer les implicacions de l’encefalitis anti-NMDAr en 
tots els àmbits.

El tema de este trabajo de investigación consistirá en la descripción de las características 
de la encefalitis anti-NMDAr, una enfermedad neurológica autoinmune de anticuerpos 
que atacan los receptores NMDA del cerebro. Fue descubierta en 2007 por el investiga-
dor catalán Josep Dalmau y su equipo. Puesto que es una afección desconocida incluso 
por la comunidad médica, los pacientes pueden recibir diagnósticos imprecisos de enfer-
medades mentales y otros tipos de encefalitis. Dado que este desconocimiento repercute 
de forma negativa en la vida y la salud de los pacientes, este trabajo pretende, en primer 
lugar, divulgar la enfermedad para después tratar su impacto social, exponer un caso 
clínico bastante atípico y enumerar las iniciativas de apoyo a pacientes, con el objetivo 
de proporcionar respuestas a diversas incógnitas relacionadas con el problema planteado. 
Asimismo, se explicará cómo se descubrió esta encefalopatía y se valorará la importancia 
de los resultados de la investigación en neuroinmunología.

The subject of this research project will focus on a description of anti-NMDAr encepha-
litis features, an autoimmune neurological disorder in which the brain NMDA receptors 
are attacked by antibodies. It was discovered in 2007 by Catalan scientist Josep Dalmau 
and colleagues. Because it is unknown to most of the people and even to part of the me-
dical community, patients can receive an inaccurate diagnosis of mental illness and other 
types of encephalitis. As this context of ignorance may cause a negative effect in patients’ 
life and health, this project not only will divulge the disease but also will study its social 
impact, share an atypical clinical case and enumerate many support enterprises in order to 
find answers to some questions that raised from this problem. Furthermore, the discovery 
of this encephalopathy and the importance of neuroimmunology investigation will be 
explained as well in order to understand the implicactions of anti-NMDAr encephalitis 
in all fields.
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TÍTOL: Figueres, une ville de plus en plus 
commerciale?

El meu treball de recerca es basa en el comerç figuerenc i les seves característiques tot 
comparant el del 2016 amb el d’uns anys endarrere (2012) i resolent el dubte de si la 
ciutat de Figueres és cada vegada més comercial.
Al llarg de l’estudi aniré exposant els factors que augmenten i quin en dificulten el co-
merç de la ciutat, així com la influència de les ciutats properes. Destacaré l’impacte que 
ha tingut la crisi econòmica viscuda fa uns anys, analitzant, tot seguit els carrers de la zona 
de Figueres més turística i comercial separadament, per tal de poder saber la quantitat 
de locals que estan oberts i d’altres tancats. Em centraré també en l’estil i el sector dels 
comerços, així com en l’aparició de franquícies.
Una vegada obtinguda tota aquesta informació serà comparada amb la situació del 2016, 
obtenint així l’evolució comercial figuerenca dels darrers períodes. I, per acabar, exposaré 
les diferents opcions d’obertures que poden tenir èxit a Figueres de cares a un futur.

Mi trabajo de investigación gira en torno al comercio de Figueres y sus características, 
comparando el del 2016 con el de unos años atrás (2012); así como resolviendo la duda 
de si la ciudad en cuestión es cada vez más comercial.
A lo largo del estudio mostraré los factores que hace aumentar y cuáles dificultan el co-
mercio de la ciudad, así como la influencia de las ciudades cercanas. Destacaré el impacto 
causado por la crisis económica vivida años atrás, analizando seguidamente las calles de 
la zona de Figueres más turística y comercial separadamente, para poder determinar la 
cantidad de locales tanto abiertos como cerrados. Por otra parte me centraré en el estilo 
y el sector de los comercios, así como la aparición de franquicias.
Tras haber reunido toda esta información será comparada con la situación del 2016, así 
obtendremos la evolución comercial de Figueres de los últimos períodos. Y, finalmente 
mostraré las posibles opciones de apertura que en un futuro pueden tener éxito a Figueres.

Mon travail de recherche se base sur le commerce de Figueres et ses caractéristiques, en 
comparant la situation de 2016 avec celle d‘il y a quelques années (2012) ainsi que résol-
vant le doute de si la ville étudiée est de plus en plus commerciale.
Au cours de l’étude, je vais montrer les facteurs qui augmentent et ceux qui rendent 
difficile le commerce de Figueres de même que l’influence des villes les plus proches. Je 
vais souligner le retentissement de la crise économique vécue il y a quelques années à 
la suite des rues de la zone de Figueres la plus commerciale séparément, afin de savoir le 
nombre des locaux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. Je vais me centrer aussi sur 
la typologie et le secteur des établissements, ainsi que l’apparition de franchises.
Ayant réuni toute cette information, elle sera comparée avec la situation de 2016. Se pou-
rra, de cette manière, obtenir l’évolution commerciale de Figueres des dernières années. 
Finalement, je montrerai les possibles options d’ouverture d’établissements qui peuvent 
triompher à l’avenir à Figueres.
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TÍTOL: La química de la cuina; la cuina al buit

Aquest treball neix amb el propòsit d’introduir al lector dins la cuina molecular, a 
més a més de clarificar el concepte, ja que moltes vegades pot portar a confusions. 
S’explica des de l’origen del terme, fins les tècniques més actuals. Es fa un especial 
esment a la cuina al buit, ja que és la base de la part pràctica del treball. En aquesta 
s’experimenta la impregnació d’una poma envasada al buit, amb Malibú i també 
la cocció a diferents temps, juntament amb anís i sucre. Posteriorment, es fa un 
tast amb alumnes i professors de l’Escola d’Hosteleria i s’analitzen els resultats.

Este trabajo nace con el propósito de introducir al lector dentro de la cocina 
molecular, además de clarificar el concepto, ya que muchas veces puede llevar a 
confusiones. Se explica des del origen del término, hasta las técnicas más actuales. 
Se hace una especial mención a la cocina al vacío, ya que es la base de la parte 
práctica del trabajo. En ésta, se experimenta la impregnación de una manzana 
envasada al vacío, con Malibú y también la cocción a diferentes tiempos, junto 
con anís y azúcar. Posteriormente, se hace una cata con alumnos y profesores de 
la Escuela de Hostelería y se analizan resultados.

The aim of this work is to introduce the reader into the molecular cooking, as 
well as to clarify the concept because it sometimes leads to misunderstandings. 
The origin of the concept and the most ongoing techniques are also explained. 
There is a special mention of the vacuum cooking because it is the basis of the 
practical part. In the practical part an experimentation is made with an apple in a 
vacuum impregnated with Malibú, and the cooking at different periods of time, 
with anisette and sugar. Afterwards a tasting is done to the students and teachers 
of Escola d’Hosteleria where the results were analysed.
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TÍTOL: Manipulació genètica com a cura de 
malalties

La teràpia gènica és un tractament terapèutic que consisteix en la manipulació 
dels gens de les cèl·lules d’un organisme per curar malalties determinades genèti-
cament. Aquest tipus de teràpia és un tractament molt novell que està encara en 
fase d’investigació en diferents centres. Durant el transcurs del treball explico en 
primer lloc la història del tractament, tot seguit el procediment, les aplicacions i 
les diverses classificacions en què es pot dividir la teràpia, i, finalment, exposo 3 as-
saigs clínics molt semblants duts a terme en 2 centres diferents, el Baylor College 
of Medicine de Houston i l’Hospital Clínic de Barcelona, en els quals l’objectiu 
comú és desenvolupar un tractament de teràpia gènica amb l’ús d’uns limfòcits T 
modificats genèticament coneguts com a cèl·lules CAR-T, per tractar leucèmies i 
limfomes. En acabat, faig una comparació dels diferents assaigs clínics i remarco el 
potencial que té la teràpia gènica i la importància de seguir investigant-la.

La terapia génica es un tratamiento terapéutico que consiste en la manipulación 
de los genes de las células de un organismo para curar enfermedades determinadas 
genéticamente. Esta terapia es un tratamiento muy joven que aún se encuentra en 
fase experimental en muchos centros. Durante el transcurso del trabajo explico 
en primer lugar la historia de la terapia génica, justo después el procedimiento, sus 
aplicaciones y las clasificaciones en que se divide este tratamiento, y, finalmente, 
expongo 3 ensayos clínicos muy parecidos efectuados en 2 centros diferentes, el 
Baylor College of Medicine de Houston y el Hospital Clínic de Barcelona, en los 
que el objetivo común es desarrollar un tratamiento de terapia génica usando lin-
focitos T modificados genéticamente, conocidos como células CAR-T,  para tratar 
leucemias y linfomas. En acabado, hago una comparación de los ensayos clínicos 
y termino remarcando el potencial de la terapia génica y la importancia de seguir 
investigándola. 
Gene therapy is a therapeutic treatment that consists in manipulating genes from 
cells of an individual to cure genetic diseases. This type of therapy is a really new 
treatment, so it is in research phase in different centers. During the research pro-
ject I explain the history of gene therapy, then the procedures, the applications, 
the classifications where you can divide the treatment, and finally, I show 3 similar 
clinical trials from 2 different centers, th Baylor College of Medicine of Houston 
and the Hospital Clínic of Barcelona, where they use gene therapy, specifically they 
use genetically modified T lymphocytes known as CAR-T cells with a common 
objective: treating leukemia and lymphomas. After this, I compare the clinical trials 
and at the end I emphasize in the potential of gene therapy and the importance of 
keeping doing research on it. 
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El treball explica detalladament quina és l’estructura del Cub de Rubik, expli-
cant-ne les seves parts per entendre millor la notació, els algoritmes i els movi-
ments utilitzats per portar a terme la seva resolució. 
Es mostra un sistema de resolució basat en el mètode de David Singmaster i de 
Jessica Fridrich, a partir d’aquí es va elaborar un sistema de resolució propi.  Tam-
bé es va ensenyar a resoldre el cub a persones que ho havien intentat però que no 
ho havien aconseguit i així poder analitzar-ne l’aprenentatge.
Per acabar, també s’ha estudiat la relació del cub amb les matemàtiques: les com-
binacions possibles, les permutacions, els algoritmes i el cub com a poliedre re-
gular. També s’explica la utilització del cub a les arts plàstiques, com en el corrent 
artístic “Cubisme de Rubik”.

El trabajo explica detalladamente la estructura de Cubo de Rubik, explicando 
sus partes para entender mejor la notación, los algoritmos y los movimientos 
utilizados para llevar a cabo su resolución. 
Se muestra un sistema de resolución basado en el método de David Singmaster 
y de Jessica Fridrich, a partir de aquí se elaboró un sistema de resolución propio. 
También se enseñó a resolver el cubo a personas que lo habían intentado pero 
que no lo habían conseguido y así poder analizar el aprendizaje.
Para terminar, también se ha estudiado la relación del cubo con las matemáticas: 
las combinaciones posibles, las permutaciones, los algoritmos y el cubo como 
poliedro regular. También se explica la utilización del cubo en las artes plásticas, 
como en el corriente artístico “cubismo de Rubik”

This work explains in detail the Rubik’s cube structure including all its parts in 
order to understand better the notations, algorithms and movements required to 
solve it.
The solution system shown is based in David Singmaster and Jessica Fridrich’s 
method. From this method a new method was developed. This method was also 
taught to people who tried solving it but were unable to do it allowing us to 
analyze the learning of the method.
Finally, we also analyzed the relationship of the cub and mathematics: possible 
combinations, permutations, algorithms and the cube as a regular polyhedron. 
The use is plastic arts as the Rubik’s cubism current is also discussed.

Paraules Clau: Cub, trencaclosques, lògica, algoritme, notació, art.
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TÍTOL: Büvös Kocka (Cub de Rubik)
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TÍTOL: Tornar a néixer 

El meu treball de recerca tracta sobre les lesions craniencefàliques, més concretament, les 
produïdes en accidents de tràfic. Aquesta va ser una proposta personal basada en un cas 
concret del meu entorn familiar i orientada en la meva vocació, que des de fa temps,  vull 
estudiar; medicina, neurocirurgia. Per aquest fet, quan vaig veure la possibilitat de fer un 
treball sobre alguna cosa que fos del meu interès, no m’ho vaig pensar, era l’oportunitat 
de respondre algunes de les qüestions que tenia dins del meu cap. El tema ja el tenia però 
volia que fos un treball diferent, per això vaig pensar en utilitzar el cas de l’Andrés com 
a base. A partir d’aquesta idea vaig decidir que ho narraria com si fos un diari personal, 
utilitzant a l’Ángel, el germà de l’Andrés, perquè expliques el cas des de la perspectiva 
familiar i a partir d’aquí, aprofitar per anar introduint tota la recerca de la part teòrica.
Així doncs, el meu treball podríem dir que és com un petit relat sobre les vivències d’una 
família en un dels moments més difícils que et pots trobar a la vida.

Mi trabajo de investigación trata sobre las lesiones craneoencefálicas, más concre-
tamente, las producidas en accidentes de tránsito. Esta fue una propuesta personal 
basada en un caso concreto de mi entorno familiar y orientada hacia la carrera que 
quiero cursar, medicina. Una profesión que desde pequeña he querido estudiar. Es 
por este motivo que cuando vi la oportunidad de hacer un trabajo de investiga-
ción sobre algún tema interesante orientado a mis intereses, lo tuve muy claro, era la 
oportunidad de responder muchas de las preguntas que tenía en la cabeza. Una vez 
escogido el tema, me enfoqué en hacer un trabajo diferente, por este motivo decidí 
utilizar el caso de Andrés como base. A partir de esta idea decidí que fuera como un 
diario personal, es decir, utilizaría el hermano de Andrés, Ángel, para que contase el 
caso desde la perspectiva familiar y aprovecharía para introducir toda la investigación 
de la parte teórica.
En conclusión, podríamos decir que mi trabajo es como un pequeño relato sobre las 
experiencias de una familia en uno de los peores momentos que te puede dar la vida.

This project is not easy to do, I was lucky to have very structured ideas about 
what I was going to write.
My project is about traumatic brain injuries caused by accidents. In this case, 
specifically traffic accidents, which can affect everyone of us in our daily life.
I based this project in a particular case that happened in my family.
I’ve chosen this topic because since I was a child I wanted to be a doctor. And 
actually, I want to dedicate my studies in neurosurgery.
I have focused my objectives on three main ones: to show the lack of knowled-
ge of our most important organ, To see and understand the protocol and tests 
followed in the event of a traffic accident with traumatic brain injuries and to 
understand and empathize the perspective of life in front of a person who has lost 
everything and explain it from the point of view or their relatives.
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TÍTOL: Factors que afecten el retard de 
creixement del fetus humà

El meu treball de recerca és un estudi sobre els factors que poden influir en el 
retard del creixement fetal intrauterí humà, per exemple; factors ambientals, so-
cials, pes de la mare...
Per obtenir resultats òptims i determinar la veracitat dels factors i variables, he 
realitzat estudis de casos reals, dades publicades per diversos mitjans i una entre-
vista amb un especialista d’aquest camp. Així doncs, el meu treball es pot diferen-
ciar en dues parts molt clares, per una banda la recopilació de la informació sobre 
aspectes importants de la gestació i per altra banda, l’anàlisi de les dades reals.
Les conclusions han sigut sorprenents i he determinat una varietat d’influències 
que van des de la ubicació geogràfica fins a les moltes característiques complexes 
de l’estructura i el comportament social.

Mi trabajo de investigación es un estudio sobre los factores que pueden influir 
en el retraso del crecimiento fetal intrauterino humano, por ejemplo; factores 
ambientales, sociales, peso de la madre ...
Para obtener unos  resultados óptimos y determinar la veracidad de los factores 
y variables, he realizado estudios de casos reales, datos publicados por diversos 
medios y una entrevista con un especialista de este campo. Así pues, mi trabajo se 
puede diferenciar en dos partes muy claras, por un lado la recopilación de la in-
formación sobre aspectos importantes de la gestación y por otra parte, el análisis 
de los datos reales.
Las conclusiones han sido sorprendentes y he determinado una variedad de in-
fluencias que van desde la ubicación geográfica hasta las muchas características 
complejas de la estructura y el comportamiento social.
My research work is a study into the factors that may influence the delay of human 
intrauterine fetal growth, such as environmental or social factors, mother’s weight...
To obtain optimal results and to determine the veracity of the factors and any 
variables,I have studied actual cases, media reported data and I’ve interviewed a 
specialist working within the field. To sum up, my project can be separated into two 
very clearly distinguished parts, on one hand, the summary of information about 
important aspects of gestation and on the other hand, the analysis of real data.
 The conclusions were surprising and indicated a variety of influences ranging from 
geographical location to the many complex characteristics of social structure and 
behavior.
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TÍTOL: L’or negre de la cuina. Del camp a la taula. 

La tòfona, de nom científic Tuber, és un fong de la família Tuberaceae. Se la 
coneix sobretot pel fet que és un dels aliments més cars i apreciats del món 
gastronòmic. Tot i així, darrere d’una tòfona hi ha un procés llarg, dur i pràcti-
cament desconegut. El que he pretès en dur a terme aquest treball de recerca és 
introduir els lectors en el petit gran món de la tòfona perquè en puguin conèixer 
tant el cultiu i el tractament, com la recol·lecció i la venda, i que puguin gaudir 
així d’aquest aliment tan preuat i antic. Confio poder apropar a tothom qui ho 
desitgi aquest producte tan poc comú i en part desconegut i fer-li apreciar com 
n’és d’extraordinari seguint-ne tot el procés, tal com he fet jo: des del camp fins 
a la taula.

La trufa, cuyo nombre científico es Tuber, es un hongo de la familia Tuberaceae. 
Se la conoce especialmente por ser uno de los productos más caros y mejor va-
lorados dentro del mundo de la gastronomía. Aun así, detrás de una trufa hay un 
proceso largo, arduo y prácticamente desconocido. Lo que he pretendido al llevar 
a cabo este trabajo es introducir los lectores en el pequeño gran mundo de la 
trufa para que puedan conocer su cultivo y tratamiento, así como su recolección 
y venta, y que puedan apreciar este alimento tan valorado y antiguo. Deseo poder 
acercar a todo aquél que lo desee este producto tan poco común y en parte des-
conocido y permitirle apreciar cuán extraordinario es al seguir todo su proceso, 
tal como hice yo: del campo a la mesa.

The truffle, whose scientific name is Tuber, is a fungus that belongs to the Tube-
raceae family. It is mainly known to be one of the most expensive foods in the 
gastronomic world. However, inside the truffle, there is a long process that, apart 
from being complicated and hard, it is unknown. What I wanted to do in this 
project is to introduce the readers to this big world in order to get to know the 
cultivation and treatment, as well as the harvest and the sale and to appreciate 
this old and valued food. I would like you to discover this unknown food as to 
appreciate its extraordinary process such as I did: from the field to the table. 
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TÍTOL: Beneficis de l’entrenament de força en el 
rendiment esportiu i en la salut

Durant molts anys se’ns ha dit que l’esport és molt beneficiós per a la nostra salut 
i per al correcte funcionament del nostre organisme, però pocs cops s’ha especi-
ficat perquè ho és. L’objectiu d’aquesta recerca és explicar-ne els motius i, a més, 
mostrar part de l’evidència científica actual que defensa l’entrenament de força 
com a una de les activitats més saludables que es poden realitzar.
En una primera part s’inclou una recerca teòrica on es mostra la principal via 
metabòlica amb la que s’inicia la síntesi proteica muscular, es relaciona amb 
l’entrenament de força i s’explica tots els beneficis que ens aporta aquest.
Pel que fa a la part pràctica, s’ha estudiat l’evolució de tres subjectes que han rea-
litzat un entrenament de força, planificats seguint els coneixements de la recerca 
teòrica, i s’ha estudiat alguns dels beneficis que han obtingut.

Durante muchos años se nos ha dicho que el deporte es muy beneficioso para nuestra 
salud y para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, pero pocas veces se ha 
especificado porqué lo es. El objetivo de esta investigación es explicar estos motivos y, 
además, mostrar parte de la evidencia científica actual que defiende el entrenamiento 
de fuerza como una de las actividades más saludables que se pueden realizar.
En una primera parte se incluye una búsqueda teórica donde se muestra la principal 
vía metabólica con la que se inicia la síntesis proteica muscular, se relaciona con el 
entrenamiento de fuerza y se identifican los beneficios que éste nos aporta.
En lo que hace referencia a la parte práctica, se ha estudiado la evolución de tres 
sujetos que han realizado un entrenamiento de fuerza, planificado según los conoci-
mientos de la búsqueda teórica, i se ha estudiado algunos de los beneficios que han 
obtenido.
For a long time, we have been told that sport is very beneficial for our health and for 
the well-functioning of our body, but very few times it’s been said why. The objective 
of this thesis is to explain the reasons and more over show scientific evidence that 
defends strength training as one of the healthiest activities that we can realize.
In the first segment a theoretical thesis is shown the main metabolic pathways which 
are analogous with the muscular protein synthesis, it is all related with strength trai-
ning and explains the training benefits.
In the practical side, I have studied the evolution of three subjects, which have under-
gone strength training, those trainings have been planned following the knowledge 
obtained from the theoretical thesis and I have studied some of the received benefits.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
Àrea de coneixement:
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Verónica Vega Frontón 
Centre: Institut Llançà
Tutor: Iván Teruel
Àrea de coneixement: Humanitats - literatura

TÍTOL: Transmedia, la literatura del siglo XXI

Aquest projecte és fruit d’una exhaustiva investigació sobre el concepte de litera-
tura transmedia, ja que el fet d’haver incorporat les noves tecnologies a un sector 
tradicional com és l’editorial ha suposat importants repercussions en l’àmbit so-
ciològic i empresarial.
Per mitjà dels seus exemples més representatius descobrirem el paper del pro-
sumidor, un nou rol al procés de lectura que comporta la bidireccionalitat 
d’informació entre marques i clients.
Gràcies a un treball de camp consistent en la difusió d’un relat curt fragmentat en 
diverses plataformes digitals, els avantatges d’aquest tipus d’estratègia publicitària 
quedaran corroborades, la qual cosa ens ajudarà a comprendre millor un mercat 
literari cada vegada més competitiu i exigent.

Este proyecto es fruto de una exhaustiva investigación sobre el concepto de lite-
ratura transmedia, ya que el hecho de haber incorporado las nuevas tecnologías a 
un sector tradicional como lo es el editorial ha supuesto importantes repercusio-
nes en el ámbito sociológico y empresarial. 
A través de sus ejemplos más representativos descubriremos el papel del prosu-
midor, un nuevo rol en el proceso de lectura que comporta la bidireccionalidad 
de información entre marcas y clientes.
Gracias a un trabajo de campo consistente en la difusión de un relato corto frag-
mentado en diversas plataformas digitales, las ventajas de este tipo de estrategia 
publicitaria quedarán corroboradas, lo que nos ayudará a comprender mejor un 
mercado literario cada vez más competitivo y exigente.

This project is the result of an exhaustive research on the concept of transmedia 
literature, since having incorporated new technologies into a traditional sector 
such as publishing has had significant implications in the sociological and busi-
ness field.
Through its most representative examples, we will discover the role of the prosu-
mer, a new role in the reading process that involves bidirectionality of informa-
tion between brands and clients.
Thanks to a field work entailing the dissemination of a short story fragmented 
into various digital platforms, the advantages of this type of advertising strategy 
will be corroborated, which will help us to better understand an increasingly 
competitive and demanding literary market.
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David Beurnio Gúell
Centre:
Tutora:
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Paraules Clau: Curtmetratge, cinema, audiovisual, producció

Lluís Romani Vidal 
Centre: Institut Cap Norfeu
Tutora: Violeta de Lama
Àrea de coneixement: Cinema i arts audiovisuals

TÍTOL: Vida i mort d’un curtmetratge 

El meu treball de recerca tracta i desenvolupa tots els aspectes creatius i artístics que s’amaguen 
darrere qualsevol tipus de producció audiovisual. En concret, he enfocat la recerca a l’àmbit 
dels curtmetratges, i he analitzat què són, quina funció tenen dins la indústria cinematogràfica 
i qui són els encarregats per dur-los a terme. També he dividit el procés creatiu d’un curtme-
tratge en quatre grans pilars: la preproducció, la producció, la postproducció i la difusió, i he 
analitzat quins són els passos que es duen a terme a l’hora de cursar aquestes quatre etapes. Per 
contrastar tota la informació teòrica amb la realitat, he fet quatre entrevistes a quatre profes-
sionals, cadascú amb un càrrec i un grau d’importància divers dins del sector del cinema: un 
estudiant de comunicació audiovisual, un director de fotografia, un director i crític de cinema 
i el gerent del cinema de Roses. Finalment, per dur a terme el meu treball de camp i per tal 
de posar en pràctica tota la informació apresa al llarg del treball de recerca, he creat i he pro-
duït des de zero un curtmetratge per compte propi, amb la intenció de descobrir si amb pocs 
recursos era possible crear una producció audiovisual de qualitat.
Mi trabajo de investigación trata y desarrolla todos los aspectos creativos y artísticos que se 
esconden detrás de cualquier tipo de producción audiovisual. En concreto, he enfocado la in-
vestigación al ámbito de los cortometrajes, y he analizado qué son, qué función tienen dentro 
de la industria cinematográfica y quiénes son los encargados para llevarlos a cabo. También he 
dividido el proceso de creación de un cortometraje en cuatro grandes pilares: la preproduc-
ción, la producción, la postproducción y la difusión, y he analizado cuáles son los pasos que 
se llevan a cabo al cursar estas cuatro etapas. Para contrastar toda la información teórica con 
la realidad, he hecho cuatro entrevistas a cuatro profesionales, cada uno con una función y 
un grado de importancia diverso dentro del sector del cine: un estudiante de comunicación 
audiovisual, un director de fotografía, un director y crítico de cine y el gerente del cine de 
Roses. Finalmente, para llevar a cabo mi trabajo de campo y poner en práctica toda la infor-
mación aprendida a lo largo del trabajo de investigación, he creado y he producido desde cero 
un cortometraje por cuenta propia, con la intención de descubrir si con pocos recursos era 
posible crear una producción audiovisual de calidad.
My work of research is about and develops every creative and artistic aspect that is  necessary 
behind the complex process of any kind of audiovisual production. In particular, I have focu-
sed the research on the sphere of the short films, and I have investigated what are they, which 
function they have in the cinema’s world and  who are the professionals involved  in. I also 
have divided the creative process of a short film into four big pillars: the preproduction, the 
production, the postproduction and the diffusion, and  I have analysed which are the steps that 
must be followed to carry out the project To corroborate all the theoretical information with 
the reality, I have interviewed  four professionals, each one with a different type of position in 
the industry of the cinema:  a student of audiovisual communication, a director of photogra-
phy, a director and critic of cinema and the manager of the cinema of Roses. Finally, to carry 
out my work of field and to implement all the information learnt along the work of research, 
I have created and produced one  short film by myself, with the intention of discovering if 
with a few resources it was possible to create an audiovisual production of good quality.
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Elena Larisa Tudorache
Centre: Institut Cap Norfeu
Tutor: David Martínez
Àrea de coneixement: Ciències

TÍTOL: Cafè i cafeïna. Aptes pel nostre cor?

El consum de cafè està molt present en les nostres vides però desgraciadament els 
efectes fisiològics que aquest producte pot arribar a causar són desconeguts per la 
gran majoria dels consumidors. Un excés d’aquesta beguda podria arribar a causar 
efectes a nivell cardiovascular. En aquest treball s’ha observat si la cafeïna que conté 
el cafè afecta el ritme cardíac. Es presenten els resultats que es van obtenir en el 
model experimental Daphnia magna a l’exposar-se a diferents dissolucions de cafè 
amb presència de cafeïna. L’augment del ritme cardíac del model experimental és 
proporcional a la concentració de cafeïna. Això permet arribar a la conclusió que la 
cafeïna fa que el ritme cardíac augmenti. Es va trobar que el cafè descafeïnat conté 
una petita concentració de cafeïna però que aquesta no afecta el ritme cardíac. En 
cap dels casos analitzats les daphnies observades no moren per l’exposició a dife-
rents dissolucions de cafè descafeïnat, clàssic i una dissolució de cafeïna pura.

El consumo de café está muy presente en nuestras vidas pero desgraciadamente 
los efectos fisiológicos que este producto puede llegar a causar son desconocidos 
para la gran mayoría de los consumidores. Un exceso de esta bebida podría llegar 
a causar efectos a nivel cardiovascular. En este trabajo se ha observado si la cafeína 
que el café contiene afecta al ritmo cardíaco. Se presentan los resultados que se 
obtuvieron en el modelo experimental Daphnia magna al exponerse a diferentes 
disoluciones de café con presencia de cafeína. El aumento del ritmo cardíaco del 
modelo experimental es proporcional a la concentración de cafeína. Esto permite 
llegar a la conclusión de que la cafeína hace que el ritmo cardíaco aumente. Se 
encontró que el café descafeinado contiene una pequeña concentración de cafeína 
pero que esta no afecta al ritmo cardíaco. En ninguno de los casos analizados las 
daphnias observadas no mueren por la exposición a diferentes disoluciones de café 
descafeinado, clásico y una disolución de cafeína pura.

Coffee consumption is common in our daily routine but unfortunately the physiologi-
cal effects that this product can cause are unknown by the vast majority of consumers. 
An excess of this drink could cause cardiovascular effects. In this research project it has 
been observed if the caffeine that the coffee contains affects the heart rate. The results 
obtained in the Daphnia magna experimental model are presented when it is exposed 
to different coffee solutions with the presence of caffeine. The increase in the heart rate 
of the experimental model is proportional to the concentration of caffeine and that 
helps to reach the conclusion that caffeine causes a increase of the heart rate. It was 
found that decaffeinated coffee contains a small concentration of caffeine but that it 
does not affect the heart rate. In none of the obtained cases of the daphnias observed, 
they do not reach death by exposure to different solutions of decaffeinated, classic coffee 
and a solution of pure caffeine.
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Marc Hernández Quer
Centre: Institut Centre Escolar Empordà
Tutor: Esteve Angelats
Àrea de coneixement: Tecnologia

TÍTOL: Estabilització d’imatge. 
Creació d’un estabilitzador electrònic 

Aquest treball consta de dues parts. Una part teòrica on es poden conèixer totes les 
maneres d’estabilitzar un vídeo i tots els dispositius que incorporen qualsevol tipus 
d’estabilització. La part pràctica és la més important del treball, es va construir un 
estabilitzador electrònic a partir de diferents peces i si varen afegir totes les funcions 
que van ser possibles. Aquest aparell electrònic és compatible amb totes les càmeres 
d’acció tipus GoPro i aporta un plus de qualitat als vídeos i imatges. Els meus objec-
tius en aquest treball han estat poder informar-me i saber-ne més sobre aquest tema, 
i descobrir quina és la millor manera d’estabilitzar un vídeo, ja sigui manual o digital. 
Amb aquesta recerca podreu descobrir com funciona l’estabilització d’imatge i tot el 
procediment per poder crear un estabilitzador electrònic.

Este trabajo está formado por dos partes. La primera es teórica y en ella se pueden co-
nocer todos los modos de estabilizar un vídeo y todos los dispositivos que analizan cual-
quier tipo de estabilización. La segunda parte, la práctica, es la más importante del traba-
jo. En ella se lleva a cabo la construcción de un estabilizador electrónico con diferentes 
piezas  al que se han añadido todas las funciones posibles. Este dispositivo electrónico es 
compatible con todas las cámaras de acción tipo GoPro y añade un plus de calidad a los 
vídeos e imágenes que hace. Mis objetivos en el trabajo han sido sobretodo informarme 
y saber más sobre este tema, y descubrir cuál es la mejor forma de estabilizar un video, 
ya sea manual o digital. A través de mi investigación podréis descubrir cómo funciona  
la estabilización de imagen y los pasos necesarios para crear un estabilizador electrónico.

This work is formed of two main parts. On one hand we have an informative part 
of this topic, the image stabilization. You can discover all types of stabilization and all 
devices that include any kind of stabilization. The most important part of this work 
is the practical one. I built an electronic stabilizer (or gimbal) with many different 
pieces. I added all types of functions that can help the device to develop more and 
more different actions to do with the stabilizer. It is thought to be used with action 
cameras like GoPro. It works very well and you can reach a very good quality vi-
deos and images. I’ve made this work with the aim of knowing more about image 
stabilization, and finding out which is the best way to stabilize a video, either manual 
or digital. In this work you can find out how my stabilizer works and all the steps to 
create an electronic stabilizer.
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Alba Roig Canta
Centre: Institut Centre Escolar Empordà
Tutor: Josep Maria Ribas
Àrea de coneixement: Social

TÍTOL: El feminisme i la figura de la dona 
dins la política

El feminisme és un tema que causa molta controvèrsia i molt de debat. És un tema a qui 
no tothom complau i, per tant, és difícil de tractar sense molestar a ningú ja que, a part, hi 
han moltes classes de feminisme, cosa que fa que encara sigui més difícil.
Aquest treball fa un petit repàs sobre la condició de la dona al llarg de la història, fent un 
incís al S.XX, per acabar analitzant més extensament la seva evolució al S.XX, de manera 
que ens permet entendre l’estat de la qüestió en la realitat.
També he volgut fer referència a gran figures femenines com són Victòria Kent, Frederica 
Montseny i Neus Català, ja que trobo important que s’esmentin a unes quantes de totes 
les dones que van ajudar en aquesta lluita .
Després de la part històrica, he redactat un apartat sobre com veig el feminisme al S.XXI 
i finalment, un resum de per a què han estat lluitant les dones al llarg de la història.
A la part pràctica hi han les entrevistes que vaig fer a diputades i alcaldesses de Catalunya 
i l’enquesta que vaig realitzar via xarxes socials.

Hoy en día el feminismo es un tema que causa mucho debate y controversia. Es una cuestión 
que no complace a todo el mundo y, por tanto, es difícil de tratar sin molestar a nadie. Por 
otra parte, existen muchas clases de feminismo, lo que añade complejidad a la investigación.
Este trabajo hace un pequeño repaso sobre la condición de la mujer a lo largo de la historia, 
haciendo hincapié en el S.XX, para acabar analizando más extensamente su evolución a lo 
largo del S XX, de manera que nos permita entender el estado de la cuestión en la actualidad.
También he querido hacer referencia a figuras femeninas como son Victòria Kent, Neus Cata-
là o Federica Montseny, ya que creo que es importante visibilizar a unas cuantas de las muchas 
que nos han ayudado en esta lucha.
Después de la parte histórica, he redactado un denso apartado sobre cómo veo el feminismo 
en el siglo XXI y finalmente, un resumen de para qué han estado luchando las mujeres a lo 
largo de la historia.En la parte práctica hay las entrevistas que hice a diputadas y alcaldesas de 
Cataluña y la encuesta que realicé vía redes sociales.

As you know, nowadays, feminism is an issue that causes a lot of controversy and debate. 
This is a topic not everyone pleased and, therefore, it is difficult to treat without distur-
bing anybody because, in part, there are many kinds of feminism.
This work, as you can see, it has a small review on the condition of women throughout history, 
making a dense clause in the 20th century, in order to better understand what is going on now.
In this work, I have done reference to big feminist women, just as Victòria Kent, Neus 
Català o Federica Montseny because I find necessary to visibilize some of the hundred 
women that have helped us in this fight.
After the historical part, I have written a dense section on how I see feminism in the 18th 
century and finally, a summary of why women have been fighting throughout history.
After all these sections that form the theoretical part, the practical part comes. In this there 
are the interviews that I did to deputy mayoresses of Catalonia and the survey that I made 
through social networks.
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Xin Ying Lin
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Àrea de coneixement: Ciències de la salut

TÍTOL: Artritis reumatoide: una malaltia
 freqüent, però sovint ignorada 

Hi ha ferides que mai es veuen en el cos, però que poden ser més doloroses que qualsevol 
de les que sagna.
Aquest treball de recerca tracta sobre l’artritis reumatoide, una malaltia present a la societat 
i sovint ignorada. Les circumstàncies que van fer fructificar aquets treball van ser, d’una 
banda, la inquietud personal sobre l’impacte emocional de les malalties; i, de l’altra, la guia 
de la Isabel López, una dona màgica en aquest món de l’artritis reumatoide. 
Els objectius bàsics que he pretès assolir en el meu TdR són tres: conèixer l’artritis reuma-
toide, investigar sobre l’experiència dels pacients i esbrinar el grau de coneixement que té 
la societat sobre aquesta malaltia, a més de fer-ne divulgació al meu centre de secundària. 
Les dades que he obtingut són impactants, cosa que fa plantejar una nova pregunta: Què 
s’espera de les persones amb artritis reumatoide en una societat futura? Una pregunta 
senzilla i alhora complexa. 
La resposta la podem veure si obrim bé els ulls i observem al nostre voltant... Ho has vist?

Hay heridas en el cuerpo que nunca se ven, pero que pueden ser más dolorosas que 
cualquiera de las que sangran. Este trabajo de investigación trata sobre la artritis reuma-
toide, una enfermedad presente en la sociedad y a menudo ignorada. Las circunstancias 
que ayudaron a generar este Trabajo fueron, por un lado, la inquietud personal sobre el 
impacto emocional de este tipo de enfermedades; y, por otro, la guía de Isabel López, una 
mujer mágica en este mundo de la artritis reumatoide.
Los objetivos básicos que quería conseguir en mi Trabajo de investigación son tres: co-
nocer la artritis reumatoide, investigar sobre la experiencia de los pacientes y averiguar 
el grado de conocimiento que tiene la sociedad sobre esta enfermedad, además de divul-
garlo en mi centro escolar. Los datos que he conseguido son impactantes, y este hecho 
me hace plantear otra pregunta: ¿Qué se espera de las persones con artritis reumatoide en 
una sociedad futura? Una pregunta simple y al mismo tiempo complicada. La respuesta la 
podemos ver si abrimos bien los ojos y observamos a nuestro alrededor... ¿Lo has visto?

Some wounds cannot be seen on the body, but they are more painful that the bleeding ones.
This research project is about Rheumatoid Arthritis, a current disease in nowadays society 
which is usually forgotten. There are two main reasons why I chose this topic: on the one 
hand, the personal concern about the emotional impact of illnesses and, on the other hand, 
the guidance of Isabel Lopez, a special woman in this topic.
The main goals that I pretended to achieve in my project are: finding out more about Rheu-
matoid Arthritis, asking patients about their experiences and to realize what society knows 
about it, as well as to make it public in my high school.
The obtained data are impressive; therefore it suggests a new question: What is expected from 
people with Rheumatoid Arthritis in the future generation? This question is both easy and 
difficult. 
We can find the answer if we open the eyes and have a look around us. Have you seen it?
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Júlia Pau Guitart 
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Tutor: David Soler
Àrea de coneixement: Social

TÍTOL: Els mitjans de comunicació. Són imparcials? 

El meu Treball de Recerca tracta sobre la imparcialitat dels mitjans de comuni-
cació on la part teòrica és el fonament de la part pràctica. A la primera, exposo 
com han de ser aquests mitjans de comunicació, com ens han de transmetre la 
informació sense que les creences o les ideologies personals influeixin a l’hora 
explicar o redactar la notícia. Posteriorment, utilitzo aquesta informació per dur a 
terme la part pràctica. Aquesta consisteix a analitzar diferents notícies de diversos 
mitjans de comunicació i, en alguns casos, en tres idiomes diferents. A més a més, 
explico com es tracta la informació per transmetre-la al ciutadà i, en un cas con-
cret, als adolescents; si compleixen els requisits per ser imparcials, entre d’altres. 
Alhora destaco una entrevista a un director d’un diari i una enquesta difosa a 
gairebé dues-centes persones que em van ajudar a corroborar la meva hipòtesi 
inicial que era compartida per la major part dels enquestats.

Mi trabajo trata sobre la imparcialidad de los medios de comunicación, cuya parte 
teórica es la base de la parte práctica. En la primera parte trato sobre cómo real-
mente tendrían que ser los medios de comunicación, cómo deberían transmitir 
la información sin que las ideologías o creencias influyan al redactar la noticia. 
Posteriormente, utilizo esta información para hacer la parte práctica. Esta consiste 
en analizar algunas noticias de distintos medios de comunicación, y, en algún caso, 
en tres lenguas distintas. Al mismo tiempo, investigo la manera como estos medios 
tratan la información para transmitirla al ciudadano y, en un caso en concreto, a los 
jóvenes; también, si los medios cumplen los requisitos para ser parciales, entre otros 
aspectos. Además, mi trabajo incluye la elaboración de una encuesta respondida 
aproximadamente por doscientas personas y la entrevista al Director de un perió-
dico, las cuales me han ayudado a verificar mi hipótesis inicial.

My research paper is about the neutrality of the media in which the theoretical 
part is the basis of the practical part. Firstly, I explain how they really should be, 
how they have to transmit the information without any personal belief and per-
sonal ideology in a piece of news. Then I analyze this information and I use it for 
the practical part. This one is about examining different news of different medias 
and, in some cases, in three different languages. In addition, the way where the 
media deal with the information and, in a specific case, to teenagers; also, if the 
media follow all the requirements to be objectiveness… Finally, the interview of 
an editor of a newspaper and the survey that was answered less or more for two 
hundred people helped me check my initial theory which was shared by most 
of the survey.
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Bases per a la participació en el XI Fòrum de treballs de recerca 
de l’Alt Empordà.

La participació a l’onzena edició del Fòrum de treballs de recerca de l’Alt 
Empordà (FTR) comporta l’acceptació, per part de l’alumnat seleccionat i 
pels centres educatius de referència, de les bases que es detallen a continuació:
Cada centre educatiu serà l’encarregat de seleccionar els treballs de recerca 
que es presentin al FTR seguint els criteris de qualitat del propi centre. 
Els centres d’una o dues línies de batxillerat podran presentar un màxim de 
dos TR, i els de tres línies un màxim de tres treballs.

El centre es compromet a corregir els aspectes gramaticals, ortogràfics i estilístics de la 
fitxa - resum del treball o treballs que es presentin a fi i efecte de poder-los incloure en el 
llibret del Fòrum que es publicarà a cada edició.

L’alumnat participant haurà d’enviar per correu electrònic la fitxa resum complimentada 
en tots els seus camps, amb lletra tipus Arial 11 i amb una extensió mínima de 10 i màxi-
ma de 12 línies, en format word, a l’adreça  HYPERLINK “mailto:forumtraltemporda@
gmail.com” forumtraltemporda@gmail.com

Els/les alumnes també hauran d’enviar per correu electrònic, a la mateixa adreça, el treball 
de recerca en format pdf (amb un pes màxim 5 Mb).

L’alumne/a també haurà de tramitar en el mateix enviament una fotografia tipus carnet 
de qualitat en format jpg que sortirà publicada en el llibret del Fòrum.

El centre haurà de fer arribar en format paper al Servei educatiu de l’Alt Empordà la Fitxa 
d’acceptació de les bases abans del 8 de març de 2019.

Els alumnes seleccionats pels centres han d’assistir obligatòriament, el divendres 31 de 
maig a 2/4 de 5 a una reunió per tal de preparar l’acte, a l’Institut de Vilafant. En aquesta 
reunió han de dur tot el material necessari per poder realitzar l’exposició (presentació en 
pdf, pps, maquetes, vídeos, etc.).

Els autors dels TR seleccionats i els INS de referència autoritzen al Servei Educatiu de 
l’Alt Empordà (SEAE) a publicar els treballs seleccionats dins la seva pàgina Web, així com 
la imatge de l’autor en diferents suports. S’exclou penjar els annexos del treball, així com 
vídeos i altres materials complementaris.

L’alumnat també s’ha de comprometre a assistir a l’acte de l’XI Fòrum el matí del dissabte 
1 de juny per tal de fer la presentació oral del seu treball. Les exposicions orals tindran 
una durada màxima de 15 minuts.

La participació en aquest FTR no exclou que l’alumne/a pugui participar en altres con-
cursos i premis de TR que es convoquin arreu de l’Estat.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Servei Educatiu de l’Alt Empordà
Avinguda Maria Àngels Anglada, 13
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