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Ciències Experimentals 

Física i química 

 

1. Títol 
Envàs de plàstic 

 
Descripció 

El plàstic és un dels materials més emprats actualment per a la fabricació 

d’envasos (diferents tipus de gots, ampolles, bosses, etc.). Què és el plàstic?.  Què 

són els polímers, quin són els seus components bàsics i com es poden preparar?  

Si volem reciclar per mantenir la Terra el més neta possible, el primer que hem de 

fer és identificar els materials dels envasos que utilitzem, decidir a quin contenidor 

els posem  i després seguir els seus passos per conèixer com es separen aquests 

materials entre ells, com es tracten i, després, com es reutilitzen.  
 

2. Títol 
Silicats: el vidre 

Descripció 

És un treball bibliogràfic i consistiria en estudiar els silicats en les seves diferents 

estructures i propietats (mono-, bi-, tridimensionals…) i centrar bàsicament 

l’estudi en els vidres: tipus de vidre, composició, característiques i propietats 
 

3. Títol El vi: antioxidant 

Descripció 

L'objectiu del treball és comprovar si el vi és realment bo per a la salut o és una 

qüestió de màrqueting. Per fer-ho cal saber la història del vi, les fermentacions 

necessàries per a la seva elaboració, . Fer una recerca bibliogràfica d'articles de 

revistes científiques que parlen dels diferents efectes beneficiosos del vi . 

Fer una part pràctica  per  demostrar l'efecte antioxidant del vi mitjançant una 

volumetria per valorar la quantitat de vitamina C restant, després d'un cert temps, 

en dissolucions amb i sense vi.  
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Ciències Experimentals 

Física i química 

4. Títol Química a la cuina 

Descripció 

Estudi dels processos físics i químics en les diferents elaboracions culinàries. Els 

objectius són els següents: conèixer els processos fisicoquímics que tenen lloc a la 

cuina i adonar-nos de l’estreta relació que hi ha entre química i cuina.  

Conèixer  tècniques de gastronomia molecular i poder veure com les utilitzen en 

un restaurant.  

Part pràctica  Realització de la reacció de Maillard, esferificació 

 

5. Títol EXPERIMENTACIÓ amb Coca-Cola, Pepsi, Fanta i aigua amb gas  

Descripció 

Comprovació d’alguns dels mites més comuns que es coneixen sobre la 

Coca-Cola, i que poden ser experimentats en un laboratori escolar. 

 LES HIPÒTESIS: la Coca-Cola Desfà la carn. Desfà els ossos. Treu les taques de 

greix. Desoxida els claus oxidats. EXPERIMENTACIÓ amb Coca-Cola, Pepsi, 

Fanta i aigua amb gas per saber si els efectes són compartits per altres begudes. 
 

6. Títol Olis essencials i perfumeria 

Descripció 

L’objectiu d’aquest treball de recerca és investigar en el camp de la perfumeria i 

tot el món que l’envolta. Al treball es poden distingir dues parts. Una part teòrica, 

basada en l’estudi de les essències: composició, estructura, usos, mètodes 

d’extracció d’aquestes, etc. Una part pràctica basada en l’aplicació d’alguns 

mètodes d’extracció a partir de diferents plantes i el protocol seguit per a 

l’elaboració de perfums propis Crear un perfum a partir d’olis essencials extrets 

per l’alumne.  
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Ciències Experimentals 

Física i química 

 

7. Títol 
Estudi comparatiu de la xocolata blanca, la xocolata amb llet i la xocolata 

negra. 

Descripció 

Investigar el món de la xocolata: la seva història, el procés d’elaboració, la 

cristal·lització de la seva grassa, els mites que envolten aquest aliment... 

Part experimental del treball, és realitzar un estudi comparatiu a nivell físic, 

organolèptic i nutricional de la xocolata amb llet, la blanca i la negra.  
 

 

8. Títol Aigua embotellada. 

Descripció 

Comparar les diferents aigües que hi ha en un supermercat i proposar les 

característiques que creus que diferencien l’aigua d’una marca de la d’un altra . 

Relacionar la composició de l’aigua i les seves propietats( relació entre residu sec i 

conductivitat), aigües dures , aigües blanes. 

Hi ha alguna relació entre la composició i el preu? 
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Ciències Experimentals 

Física i química 
 

9. Títol El consum d’aigua potable a l’àrea metropolitana de Barcelona 

Descripció 

En aquest treball de recerca s’intentarà donar resposta a diverses preguntes, entre 

d’altres: 

- Quina és la quantitat d’aigua que consumim els habitants de l’àrea de 

Barcelona? 

- D’on prové aquesta aigua? 

- Quins tractaments rep l’aigua per fer-la apta per al consum? 

- Sempre consumim la mateixa quantitat d’aigua? Com varia el consum 

segons les hores del dia, els dies de la setmana, l’estació de l’any? 

 
 

 

10. Títol Historia de les unitats del S.I. 

Descripció 

Treball bibliogràfic  l’alumne ha de prendre consciència que hi ha un sistema ben 

determinat de normes per escriure els valors i les unitats de mesura, establert i 

regulat per un organisme internacional.. 
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Ciències Experimentals 

Biologia i geologia 

 

11. Títol 
 

Tècniques de recombinació genètica 

Descripció 

El treball versarà sobre els plantejaments bàsics de la recombinació genètica. 

Tècniques de la transferència genètica, en plantes, animals i bacteris. Futur de 

l’enginyeria genètica. 

 
 

12. Títol 

 

Medicina tradicional xinesa 

 

Descripció 

La medicina Oriental o tradicional xinesa es fixa en els hàbits de vida, la malaltia 

es una resposta a una manera de viure insana. Hi han diferents tècniques per tornar 

al equilibri malmès. Acupuntura, ventosateràpia, el tuina, la moxa.  Fitoteràpia 

xinesa. Hàbits d’alimentació en la medicina tradicional xinesa. 

 
 

13. Títol 
Mecanismes de producció del càncer 

Descripció 

Treball de investigació i recerca, sobre els mecanismes genètics que produeixen 

càncer. Causes que provoquen el càncer. Hàbits de vida i càncer. El càncer i els 

gens. Càncers familiars. Principals tipus de càncer. Escollir un tipus. 
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Ciències Experimentals 

Biologia i geologia 

 

14. Títol 

 

Tècniques d’agronomia aplicades als cultius agrícoles 

 

Descripció 
Treball de tipus tècnic basat en la tecnologia adreçada a l’agricultura . Tècniques 

en cultius agrícoles. Tipus de vegetals emprats. Millora genètica 

 

15. Títol 

 

Explotacions ramaderes i piscifactories 

 

Descripció 
Tecnologia moderna aplicada a la ramaderia de tipus intensiu, i piscifactories. 

Productivitat. Millora genètica. Tipus d’animals emprats. 

 

16. Títol 

  

Evolució humana 

 

Descripció 
Recerca sobre el temes de l’evolució i l’evolució humana. Arbre genealògic dels 

homínids. Descripció del procés d’hominització. 

17. Títol 

 

Origen de la vida  

 

Descripció 

Proves i processos inicials de l’origen de la vida. Evolució de la cèl·lula i dels 

organismes fins els nostres dies. Possibilitats d’origen i evolució de vida 

extraterrestre en altres planetes. 
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Ciències Experimentals 

Biologia i geologia 

 

18. Títol Formació de l’univers 

Descripció 
Descripció de l’univers des de la tecnologia actual. Fases de la formació de 

l’univers. Cossos de l’univers: estrelles, planetes, asteroides, meteorits... 
 

19. Títol Formació de la Terra i dinàmica terrestre 

Descripció 

Formació de la Terra, origen de la calor interna de la Terra, causes de la dinàmica 

interna de la Terra. Tectònica de plaques. 

Causes i agents de la dinàmica externa de la Terra. 
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Religió 

20. Títol Associacionisme infantil i juvenil als barris de l'Hospitalet Nord 

Fotografia 

 

Descripció 

Farem una recerca de les organitzacions infantils i juvenils de joves i infants  de 

diferents àmbits socials. Quines, són? Què ofereixen als mateixos joves? Quins 

són els seus objectius? Quins mitjans utilitzen?  Podem esbrinar l’interès que hi ha 

al nostre voltant per participar solidàriament en aquestes organitzacions. Quines 

són les ideologies que hi ha a cada organització juvenil? Quina és l’aportació que 

fan a la ciutat? Estan interessats els joves en organitzar-se? 

Observacions 
La recerca la podeu centrar en una o dues organitzacions i aprofundir en les 

aportacions que fan els mateixos joves a la realitat dels nostres barris. 
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Religió 

 

21. Títol La simbologia de la Basílica de la Sagrada Família. Natura i missatge religiós 

Fotografia 

 

Descripció 

Segons Gaudí, el gran llibre que calia esforçar-se a llegir era el de la natura. I la 

clau diferencial de la seva proposta és, precisament, la d’aquest esforç en tractar 

d’entendre-la amb l’objectiu d’aplicar les seves característiques a la seva 

arquitectura, molt especialment a la Sagrada Família. Quins significats podem 

trobar dins i fora del temple? Què simbolitza l’interior de la basílica? Podem 

trobar sequoies a la façana de la passió? I fulles de magnòlia? Com es percep la 

natura a la Sagrada Família? 

Observacions 

La genialitat d’en Gaudí la podem trobar a la simbologia de la seva obra, i molt 

especialment a la de la Sagrada Família. Podreu descobrir tot un món de 

significats. 
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Religió 

 

22. Títol La diversitat religiosa a l'Hospitalet 

Fotografia 

   

Descripció 

Quines són les principals entitats religioses que hi ha a l’Hospitalet? Com es 

relacionen i coordinen entre elles? Hi ha dificultats de relació al nostre entorn 

entre les persones de diferents religions? Hi ha una relació d’interculturalitat i 

enriquiment mutu entre les persones de l’Hospitalet? Quin paper juga la religió en 

aquesta relació entre les diferents cultures? 

Observacions 

La recerca la podeu fer especialment a partir del Fòrum de l’Hospitalet, que 

coordina les diferents religions de la ciutat, fent actes conjunts i potenciant la 

participació de tothom als de les diverses religions. A més es poden entrevistar les 

entitats religioses i esbrinar el seu grau d’integració a la societat. 
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Religió 

 

23. Títol La dona a l'Església 

Fotografia 

 

Descripció 

Pot participar la dona en plena igualtat que l’home? Hi ha una actitud negativa cap 

a les dones? Hi ha igualtat entre dona i home a la jerarquia de l'església catòlica? I 

a les altres religions? Podem parlar de masclisme dins l'església? Hi ha unes 

relacions d’injustícia i de discriminació pel fet de ser dona?  

Observacions 

La recerca la podeu centrar en la coherència o incoherència entre el missatge 

religiós i la realitat. Quines lluites s’estan portant a terme per la igualtat?  Es pot 

realitzar una comparativa del paper de la dona entre les diferents religions i a la 

societat. Esbrinar si es pot desbloquejar la situació marginal que tenen les dones en 

diversos àmbits culturals. 
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Departament didàctic:  

Ciències Socials i Filosofia 

24. Títol Impacte del coronavirus en la societat 

Fotografia 

 

Descripció 
S’haurà investigar sobre els efectes causats per la pandèmia del coronavirus. Parlar 
del confinament causat per la crisi sanitària, la  desescalada, i el seu impacte en 
l'economia i la demografia a nivell mundial.  

Observacions 

Serà imprescindibles fer una investigació bibliogràfica sobre els efectes 
demogràfics, econòmics, etc. de la pandemia del coronavirus obtinguda a internet 
(blogs, articles de revistes, notícies, etc.)  
Si la investigació es porta a terme  des del punt de vista econòmic, es pot establir 
una comparació entre la crisis mundial del coronavirus, la Gran Depressió de 1929 
y la Gran Recessió de 2008. 

 

25. Títol Els bulos o “ fake news” a les xarxes socials 

Fotografia 

 

Descripció 

S’haurà d’investigar sobre com la difusió viral d’informació en les xarxes socials 
(Whatsapp, Facebook, etc.) afavoreix que es  comparteixen notícies falses que no 
tenen cap fonament científic ni han estat verificades i com aquestes falses notícies 
o bulos influeixen en l’opinió pública. 

Observacions 

Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica  sobre la propagació viral dels 
bulos a través de las xarxes socials i de la seva influència en l’opinió pública. 
Caldrà  consultar llibres de la biblioteca i informació obtinguda a internet (blogs, 
articles, notícies, etc.). 
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Ciències Socials i Filosofia 
 

26. Títol El sector agrari amenaçat  per la contaminació 

Fotografia 

 

Descripció 
S’haurà investigar sobre l'impacte de la globalització en el sector agrari; sobre 
l'augment dels preus dels aliments des de que surten del camp fins que arriben a 
taula; sobre la importació de productes agrícoles en detriment dels propis. 

Observacions 

Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica sobre els efectes de la 
globalització en el sector agrícola. Consultar informació obtinguda d'internet 
(blogs, articles de revistes, notícies, llibres electrònics, etc.) i diaris de 
l'hemeroteca. 

 

 

27. Títol La indústria del futbol, un gran negoci 

Fotografia 

 

Descripció 

S´haurà d’investigar sobre el futbol com l'esport més popular del món, un fenomen 
de masses i una de les indústries que més milions de diners mou al món. 
Parlar de el futbol com a forma de vida. 
 

Observacions 

Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica sobre el futbol com a fenomen de 
masses i com una gran indústria que mou milions de diners. Caldrà consultar 
llibres de la biblioteca i informació obtinguda a internet (blogs, articles de revistes, 
notícies, etc.). 
Es pot fer un breu repàs de  la història de futbol des dels seus inicis fins a 
l'actualitat. 
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Ciències Socials i Filosofia 
 

28. Títol 
CATALUNYA I LES SEVES RUTES TURÍSTIQUES 

 

Fotografia 

 

Descripció 

S’haurà de descobrir les possibles rutes que hi poden haver per descobrir            
Catalunya organitzades per categories: fires, festes, a peu, cultura, en bicicleta,           
esports i aventura, folklore, gastronomia, història, arquitectura, natura, literatura,         
ciutats, museus, costa, platges... 

Observacions 

L’alumne ha de tenir un cert gust pels viatges, la natural, els espais naturals, el 
mar, la cultura… I ganes de descobrir els racons més emblemàtics de Catalunya.  
Es poden crear diferents rutes turístiques per Catalunya dirigida a diversos públics 
turístics..  
S’hauran de consultar guies turístiques, mapes, webs, entitats culturals, museus, 
etc.  

 

29. Títol L’EDUCACIÓ DURANT EL FRANQUISME 

Fotografia 

 

Descripció 

L’alumne haurà de descobrir quin sistema educatiu hi va haver durant el            
franquisme, quins canvis hi van haver respecte als progressos educatius durant la            
Segona República ja que el franquisme va suposar un model educatiu           
completament oposat a l’instaurat durant la Segona República.  

-Què s’ensenyava a l’escola? 

- Hi havia educació sexual? 

- Hi havia diferencia de gènere? 
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- Com eren els càstigs?  

Observacions Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica sobre els precedents al 
franquisme i les innovacions pedagògiques de la Segona República.  

 

30. Títol 
GEOGRAFIA URBANA DE BARCELONA. EL PLA CERDÀ I ELS NOUS 

HORITZONS DE FUTUR CAP A UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE. 

Fotografia 

 

Descripció 

El Pla Cerdà fou un pla de reforma i eixample de la ciutat de Barcelona al 1860                 
que segueix el criteris amb una estructura en quadrícula, oberta i igualitària. Fou             
creada per l’enginyer Ildefons Cerdà. Ell ja va planificar la ciutat com un espai              
obert i agradable pels seus ciutadans amb illes pels vianants.Però els interessos            
dels propietaris del sòl i l’especulació van desvirtuar finalment el pla Cerdà.            
Actualment hi ha plans de reforma de l’eixample per recuperar aquestes illes de             
vianants. 

L’alumnat haurà d’investigar com era el projecte inicial de Cerdà, la necessitat            
d’una eixample, la evolució del projecte i perquè es vol recuperar el projecte             
inicial per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.  

Observacions 

Serà recomendable que l’alumne cerqui informació sobre els altres projectes que 
es van presentar per portar a terme l’ampliació de la ciutat, investigar l’origen dels 
noms dels carrers principals i la importància que té el fet de fer de barcelona una 
ciutat més sostenible tal i com va plantejar en els seus orígens Ildefons Cerdà.  
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Ciències Socials i Filosofia 
 

31. Títol 
HISTÒRIA DE LA TELEVISIÓ A ESPANYA. LA FORMA DE VEURE LA 

TELEVISIÓ A L’ACTUALITAT.  

Fotografia 

 

Descripció 

Els alumnes hauran d’investigar com i quan va ser l'origen de la televisió a              
Espanya amb l’aparició de la primera cadena TVE1 i com ha evolucionat aquest             
mitjà de comunicació fins a l’actualitat. S’haurà de tenir present l’aparició de les             
cadenes autonòmiques, les cadenes privades, les sèries, programes, tv shows i           
realities més importants i que més han trascendit i han marcat la història de la               
televisió a Espanya. Així com l'aparició de les cadenes de pagament i les             
plataformes streaming per internet com Netflix, HBO, Apple TV... 

Observacions 

És recomanable que l’alumne tingui cert gust pels mitjans de comunicació, sigui 
consumidor de series de televisió, programes de televisió, concursos, alguna 
plataforma streaming i tingui ganes d’investigar sobre l’origen dels mitjans 
audiovisuals actuals, veure vídeos del Youtube, etc.  
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Ciències Socials i Filosofia 

32. Títol L’origen i el valor de l’oratòria 

Fotografia 

 

Descripció 

L’oratòria sorgeix a la Grècia antiga com a part de la formació dels ciutadans 

lliures per l’adveniment de la democràcia com a forma de govern d’Atenes. 

Posteriorment, l’oratòria i la retòrica esdevenen eina de reflexió pels sofistes. A 

Roma forma part del cursus honorum. Actualment és una eina indiscutible per a 

qualsevol activitat pública. 

Observacions El treball ha de tractar des del món antic fins a l’actualitat.  

 

33. Títol Els suports de l'escriptura al llarg de la història 

Fotografia 

 

Descripció 

Els humans hem utilitzat pocs suports de l’escriptura: les tauletes d’argila , els 

papirs, els pergamins, el paper i el suport digital. També des de sempre hem escrit 

sobre pedra i sobre metall. Cal veure l’evolució de l’escriptura i el volum de la 

producció textual segons el suport, així com descobrir les causes històriques dels 

canvis de suport. 

Observacions Seria convenient visitar museus i biblioteques. No es pot fer tot amb material 
online 
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Ciències Socials i Filosofia 
 

34. Títol L’evolució de la democràcia des d’Atenes al segle V aC  

Fotografia 

 

Descripció 
La democràcia que va sorgir a l’Atenes del segle V aC té molt poc a veure amb el 
que actualment entenem com a democràcia. L’alumne haurà d’estudiar l’evolució 
d’aquest sistema polític en la història occidental. 

 

35. Títol Història de les biblioteques. 

Fotografia 

  
Fotografia: Biblioteca d’Alexandria actual 

Descripció 

L’origen de les biblioteques és paral·lel a l’origen de l’escriptura. 

A l’Egipte grecoromà les biblioteques esdevenen institucions culturals amb els 

mateixos objectius pràcticament que les biblioteques del segle XXI dC.  

Observacions Caldrà visitar biblioteques.  
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Ciències Socials i Filosofia 
 

36. Títol Nazi Lost Art: el saqueig sistemàtic d’obres d’art per part del règim 
nacionalsocialista 

Fotografia 

L’alumne haurà d’estudiar els procediments empleats pels nazis per portar a terme 
el robatori d’art més important de la història.  
S’estudiarà el projecte de creació del museu del Fúhrer en la ciutat de Linz, les 
principals col·leccions afectades per l'expropiació nazi ,  retrobament de les obres 
després de la guerra i la lluita  encara en marxa, per a la restitució  

Observacions Hi ha molta bibliografia en anglès 

 

37. Títol 
Ni carn ni peix: la producció artística entre dos estils. Existeix un estil de 

transició? 

Fotografia 

S’haurà d’estudiar l’evolució dels estils artístic a la història de l’art occidental en 

períodes de transició (entre romànic i gòtic, entre gòtic i renaixement, entre 

manierisme i barroc) amb un apropament crític. S’haurà de fer una recerca entre 

les diferents teories de l’art sobre conceptes com estil artístic, evolució i 

degeneració i acompanyar-la amb un àlbum de fitxes d’obres d’art en què 

apareixen trets formals de dos estils diferents.  

Observacions 

Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica i consultar biblioteques 

d’història de l’art. No es podrà treballar només amb fonts  on line. Per alumnes 

que vulguin cursar la matèria optativa Historia de l’Art. 
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Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Ciències Socials i Filosofia 
 

38. Títol El negoci de l’art. Qui decideix el preu de les obres d’art? 

Descripció 

S’haurà d’investigar sobre el món dels marxants d’art, de les galeries, de les 

subhastes i del col·leccionisme per tal de descobrir qui estableix els preus de les 

obres d’art  

Observacions 
És un treball en què s’haurà de fer molt treball de camp: entrevistes, visites, 

contactar galeries, assistir a una subhasta etc. 
 

 

39. Títol La representació dels instruments musicals a la història de l’art occidental  

Descripció 
S’haurà de fer una recerca iconogràfica transversal sobre la representació d’un 

instrument musical en la pintura i escultura en diferents períodes artístics 

Observacions 
Serà imprescindible fer una recerca bibliogràfica i consultar biblioteques 

d’història de l’art. No es podrà treballar només amb fonts  on line 

 

40. Títol Desmuntant mites de la sexualitat adolescent 

Fotografia 

 

Descripció 
Es tractaria de detectar i reconèixer els mites i construccions culturals de la 
sexualitat adolescent mitjançant l’anàlisi de la representació que d’aquesta  n’ha 
fet la televisió i les sèries de  ficció per adolescents. 

Observacions Possiblement participarem en algun cinefòrum de la ciutat 

  

21 
 



Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Ciències Socials i Filosofia 
 

41. Títol   La Submissió i l'obediència a l’autoritat 

Fotografia 

 

Descripció 

Es realitzarà un recorregut per les diverses teories del conformisme social a través             
de l’estudi detallat dels experiments d’Asch , Stanford,Milgram i altres          
investigadors/es del tema.Posteriorment, es realitzarà una revisió crítica i actual          
d’aquestes teories. 

Observacions Caldrà buscar informació especialitzada en manuals de psicologia social 

 

42. Títol Psicologia i cinema 

Fotografia 

 

Descripció 
Estudiar  els comportaments psicològics i els principis bàsics de les  tendències 
psicològiques més rellevants a partir de la seva representació cinematogràfica. 
 

Observacions Aquest treball és molt recomanable per als amants del cinema 
Possiblement participarem en algun cinefòrum de la ciutat 
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Ciències Socials i Filosofia 
 

43. Títol 
Qui cuida a qui? l'ús terapèutic dels animals? 

 

Fotografia 

 

Descripció 

Aquests darrers anys, s’ha incrementat l’interès per les diverses aplicacions 
terapèutiques de l’ús dels animals en termes de salut física i emocional dels humans.  
Nosaltres  centrarem el treball amb les teràpies assistides amb animals de 
companyia, especialment amb el gos. Estudiarem si el vincle afectiu amb l’animal 
pot ser utilitzat de manera terapèutica per aconseguir millorar la qualitat de vida de 
les persones. 

Observacions Cal visitar algun centre de zooteràpia. 
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 Departament didàctic:  

Castellano 
 

44. Títol 

 

La mujer en la publicidad. 

 

Descripció 

 

Análisis de la imagen estereotipada de la mujer proyectada a través de la             

publicidad, así como la evolución de la misma. 

También se podrá hacer una valoración de las posibles diferencias entre la            

publicidad creada por hombres y por mujeres.  

 

 
 

45. Títol 

 

La magia del amor en Como agua para chocolate  de Laura Esquivel. 

 

Descripció 

 

Estudio del realismo mágico a partir de la lectura de la novela Como agua para               

chocolate. Se profundizará en el concepto de la magia del amor, en la estructura de               

la obra (cada capítulo es una receta de cocina) y en el lenguaje utilizado (recursos               

expresivos, tipo de vocabulario, etc.) 

 

 
 

46. Títol 

 

Los personajes femeninos en alguna/s obra/s de la literatura castellana. 

 

Descripció 

 

Análisis de los personajes femeninos de las obras que se seleccionen: evolución 

psicológica del personaje, aspecto físico, rol social, lenguaje, estereotipos… 
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Castellano 

 

47. Títol 

 

Barcelona en la literatura. 

 

Descripció 

 

La ciudad de Barcelona es la protagonista de innumerables obras literarias: La            

ciudad de los prodigios, La verdad sobre el caso Savolta, Últimas tardes con             

Teresa, EL embrujo de Shangai, etc. El alumno puede elegir uno de estos títulos o               

proponer otro y trabajar acerca de la representación de la ciudad en la ficción              

literaria. 

 

 
 

48. Títol 

 

La ironía en la obra de Eduardo Mendoza. 

 

Descripció 

 

Análisis de la ironía en la obra de este gran autor barcelonés que ha sido               

galardonado este año con el premio Cervantes. 

 

 
 

49. Títol 

 

El mito de don Juan. 

 

Descripció 

 

Desde el s. XVII el mito español de don Juan es universal y ha tenido muchas                

versiones literarias, cinematográficas e incluso alguna musical, pero ¿qué tipo de           

persona es un donjuán y qué rasgos tiene en común con el personaje literario?, ¿en               

qué se diferencian las distintas versiones?, ¿cómo evoluciona el personaje a lo            

largo de la historia de la literatura?, ¿qué se dio antes, el personaje o el mito? 
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Castellano 

 

50. Títol 

 

El amor y la muerte en la literatura. 

 

Descripció 

 

A lo largo de la historia de la literatura el binomio amor-muerte va de la mano.                

Son sentimientos atemporales y universales que se reflejan de forma diferente en            

cada época, movimiento estético o corriente literaria. 

 

 
 

51. Títol 

 

Mitología y tópicos en los poetas españoles de los siglos XVI-XVII. 

 

Descripció 

 

Analizar los grandes autores del Renacimiento (Garcilaso de la Vega) y/o del            

Barroco (Lope de Vega, Góngora, Quevedo) que rindieron homenaje a los clásicos            

grecolatinos con el uso de la mitología y de los tópicos en sus poemas. 

 

 
 

52. Títol 

 

La mujer en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

Descripció 

 

En su poesía y sus leyendas Bécquer nos transmite su ideal de mujer. ¿Cuál es?               

¿Cómo lo construye, tanto en la literatura como en su visión personal?  

 

 
 
  

26 
 



Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

 
Castellano 

 

53. Títol 
 

 Adaptaciones cinematográficas de obras literarias. 

Descripció 

Las obras literarias en muchas ocasiones han sido versionadas en el cine: Cumbres             

borrascosas, Frankenstein, El mercader de Venecia, La casa de los espíritus,           

Tiempo de silencio, La colmena, Últimas tardes con Teresa, El embrujo de            

Shangai, El Quijote, El Sur, El nombre de la rosa, Como agua para chocolate,              

Bodas de sangre, etc.  

El alumno puede elegir uno de estos títulos o proponer otro para analizar y valorar               

los aciertos y los errores de las adaptaciones cinematográficas. 

 

 
 
 
 

54. Títol 

 

Lorca, Alberti y el surrealismo 

 

Descripció 

Los vanguardismos llegan a su punto álgido con el surrealismo, movimiento que            

recoge las influencias literarias, pictóricas y cinematográficas de otros ismos y           

representa la rehumanización del arte. 

Se trabajará a partir de Poeta en Nueva York de Lorca, Sobre los ángeles de               

Alberti y Un perro andaluz, película de Dalí y Buñuel. 
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Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Departament didàctic:  

Català 

I. ÀMBIT DE LLENGUA 
 

55. Títol 
La toponímia a L’Hospitalet de Llobregat: inicis i evolució dels noms dels 

carrers de la població 

Descripció 

El nom dels carrers d’una població té un origen lingüístic i una finalitat. En aquest 

treball l’alumnat haurà d’investigar la toponímia dels carrers de L’Hospitalet de 

Llobregat, de quan estan datats, d’on sorgeixen els noms, la  seva ubicació, així 

com si han variat la nomenclatura al llarg del temps. 

Metodologia 

Es pretén que l’alumnat realitzi una tasca de recerca de camp (visita a arxius, 

biblioteques, fons històrics, etc.), que analitzi la informació obtinguda i sigui capaç 

de sintetitzar-la. 
 

II. ÀMBIT DE LITERATURA 
 

56. Títol La novel·la com un món total. Tirant lo Blanc 

Descripció 

La novel·la de Joanot Martorell és el clàssic per excel•lència de la literatura 

catalana i és el reflex de la societat dels segles XIV i XV: els fets d’armes, els 

costums socials, els àpats, l’amor i el sexe... 

Amb el treball es farà una revisió del Tirant lo Blanc on es demostren els diferents 

aspectes i temàtiques que l’abasten. 

Metodologia 
A partir d’una lectura comprensiva i de la recerca d’informació dels estereotips 

femenins de l’època, haurà de fer un estudi comparatiu de les obres. 
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Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Català 
 

57. Títol 
Els personatges femenins a la narrativa catalana del segle XX. Punts en comú 

amb altres personatges femenins de la literatura universal del XIX i XX. 

Descripció 

L’alumnat ha de llegir diverses obres narratives tant de la literatura catalana com 

de la universal i realitzar una anàlisi sobre les seves protagonistes femenines, 

prenent l’Emma de Madame Bovary com a model. 

Laura a Laura a la ciutat del sants, Colometa a la Plaça del Diamant, Pilar a Pilar 

Prim, Anna  a Anna Karènina, Emma a Madame Bovary, Ana a La Regenta. 

Metodologia 
A partir d’una lectura comprensiva i de la recerca d’informació dels estereotips 

femenins de l’època, haurà de fer un estudi comparatiu de les obres. 
 

 

58. Títol Contes d’arreu del món. Tan lluny i tan prop. 

Descripció 

Les faules, les llegendes, les rondalles i els contes són una font de la saviesa 

popular i, sovint, les temàtiques, els ensenyaments i els elements propis d’aquest 

gènere es repeteixen en totes les cultures, tot marcant les seves particularitats. 

El treball consta d’una comparació d’aquestes narracions. 

Metodologia 

A partir d’una lectura comprensiva i de la recerca d’informació del contes 

populars, haurà de fer un estudi comparatiu entre un conte de la literatura popular 

catalana i el d’una altra cultura. 
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Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

 

Català 
 

59. Títol 
La nostra literatura popular. Els gèneres populars: la nadala, els misteris, 

cançons de pandero, etc… 

Descripció 

La literatura popular encara és present a la nostra vida, malgrat que el desús i 

l’oblit comencen a ésser evidents. Encara escoltem les nadales o les cançons de 

bressol; veiem les representacions teatrals dels pastorets i el Misteri d’Elx, entre 

d’altres. 

Les cançons tradicionals són comunes a tot el territori de parla catalana i encara es 

conserven mostres. L’alumnat haurà de fer una recerca d’aquestes cançons i fer-ne 

una comparació. 

Metodologia 
L’alumnat haurà de cercar els gèneres populars i comparar les obres que ens resten 

d’arreu el nostre territori. 
 

 

 

60. Títol La mitologia clàssica a través de l’art i la literatura. 

Descripció 

La mitologia grecollatina ha estat un recurs recurrent dintre l’art i la literatura 

europea, i la literatura catalana no s’ha quedat al marge. 

El treball consisteix a triar un personatge mitològic o un mite i comprovar les 

representacions artístiques i literàries que l’han emprat. 

Metodologia 
Es pretén que l’alumnat faci una recerca més teòrica i arribi a unes conclusions, a 

partir d’elements culturals. 
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Departament didàctic:  

Educació Visual i Plàstica (Dibuix i Música) 
 

DIBUIX 
 

61. Títol 

 LA TÈCNICA DEL GRAVAT 

Tipus i tècniques. 

Proposta Personal 

Fotografia 

Gravat sobre paper 

Descripció 

Introducció històrica sobre la tècnica del gravat. Petit monogràfic sobre un o dos 

gravadors/res . El gravat en l’actualitat. Visitar l’estudi d’un artista (si s’escau 

virtual)  i fer un estudi el seu treball. 

Observacions 
Aquest treball consta d’una part teòrica i d’una part pràctica que consisteix en fer 

una proposta personal amb la tècnica del gravat que prefereixis, a partir d’un tema.  

 

62. Títol 
HISTORIA I EVOLUCIÓ DE LA JOIERIA AL SEGLE XX 

Recerca de nous materials. Proposta personal 

Fotografia 

 Joieria contemporània en paper 

Descripció 
Recerca història i recerca de la joieria actual . El treball és teòric i pràctic.  

Observacions 

 

Proposta personal. Serà molt recomanable  visitar (si s’escau,  virtualment) un 

taller de joieria.  
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Educació Visual i Plàstica (Dibuix) 

 

63. Títol 
L’ANIMACIÓ EN STOP MOTION 

Proposta personal. 

Fotografia 

 Treballant en Stop motion 

Descripció 
Història i evolució de l’animació i en particular del Stop Motion 

Observacions 

Creació de personatges (en plastilina o en altres materials...). S´ha de tenir 

màquina fotogràfica o un mòbil per fer fotos.. 

Aprendre a utilitzar un programa d’edició, com per exemple el Movie Maker i/o 

similar.  

 

64. Títol 

LA GEOMETRIA EN LA NATURA I L’ART 

La seva aplicació al disseny i a l’art 

Proposta pràctica 

Fotografia 

La natura i la geometria 

Descripció 

Recerca sobre la geometria a l’art i a la natura. Buscar artistes que han treballat 

amb la geometria com a element vertebrador de la seva obra.  

 

Observacions 
El treball té una part teòrica i una pràctica, que consisteix en crear un disseny o 

una obra basada en la natura i la geometria.  
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65. Títol 
L’ART  COM A TERÀPIA 

L’art com a teràpia inclusiva i transformadora 

Descripció 
Recerca sobre si les arts plàstiques poden ajudar al benestar emocional de les 

persones.  

Fotografia 

 Materials i tècniques 

Observacions 

El treball constarà d’una part teòrica i una part pràctica. 

- Una recerca teòrica sobre la teràpia artística i els seus inicis. 

- Aplicació i treball de camp  
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Departament didàctic:  

Educació Visual i Plàstica (Dibuix i Música) 

MÚSICA 

 

66. Títol 
L’OFICI DE LUTHIER AVUI DIA 

Fotografia 

 Luthier treballant al seu taller 

Descripció 

Breu recorregut històric d’aquest ofici artesanal. La part central serà la recerca 

sobre l’ofici a l’àrea metropolitana de Barcelona avui dia. 

El treball constarà en una part teòrica i una part pràctica. 

 La part pràctica es basarà en diferents aspectes: 

- Seguiment de la construcció d’un instrument. Es podrà, si es vol, construir el seu 

propi instrument, o bé seguir el procés a través de la feina del luthier elegit. 

- Un estudi sobre l’ofici a l’àrea de Barcelona, quants luthiers hi treballen, com es 

realitza actualment, quines perspectives s´obren a nivell laboral, noves tecnologies 

i materials aplicats, etc. 

Observacions 
Serà obligatori visitar un o varis tallers de luthiers.  
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Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Educació Visual i Plàstica (Música) 

67. Títol MUSICOTERÀPIA: “LA MÚSICA QUE AMANSEIX LES FERES” 

Fotografia 

El mite d’Orfeo és l’origen d’aquesta dita popular. La creença dels clàssics del 

poder de la música per modelar la nostra ànima i comportament ens ha 

acompanyat sempre i s’ha vist avalada en les últimes dècades per la neurologia i 

un millor coneixement del nostre cervell.  

Fotografia 

 

Observacions 
Serà necessària la visita a un centre on s’apliqui aquesta teràpia o l’entrevista amb 

musicoterapeutes. 

 

68. Títol MÚSICA I IDENTITAT SOCIAL: TRIBUS URBANES 

Fotografia 

Des de l’aparició del Rock durant la 2ª meitat del segle XX dirigit a un públic 

fonamentalment jove, la música s’ha convertit sovint en un element important 

d’identitat grupal. Proposem un recorregut dels últims 70 anys centrant-nos en les 

últimes dècades i ens preguntarem per les raons d’aquest fenomen. 

Fotografia 

 

Observacions 

Els aspectes extramusicals són molt importants, és un treball també de l’àmbit de 

la Sociologia. A la part pràctica és recomanable aplicar tècniques qualitatives 

d’investigació com les entrevistes en profunditat o els grups de discussió dirigits 
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Educació Visual i Plàstica (Música) 

69. Títol TROBADORS I TROBAIRITZ DEL SEGLE XX I XXI 

Descripció 

L’agermanament de música i poesia va tenir una època daurada a l’Edat Mitjana. 

Veurem que aquesta unió continua donant meravellosos fruits en aquests últims 

100 anys, període que es proposa per a aquest treball. 

Fotografia 

 

Observacions 
L’anàlisi de textos serà una part important de la part pràctica, junt amb els aspectes 

estrictaments musicals i el context històric i social. 

  

70. Títol LES DONES A LA MÚSICA 

Descripció 

En ocasions amagades darrere un pseudònim masculí, abandonant la carrera per 

casar-se o tenir cura d’algú, dones que malgrat les seves actituds no van poder ser 

el que volien. D’altres, que recentment han obtingut reconeixement. Veurem el seu 

paper i el seu treball 

Fotografia 

 

Observacions 
Hi ha la possibilitat de centrar-se en una artista en concret i analitzar la seva obra, 

o bé després d'un recorregut històric investigar el panorama actual. 
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Departament didàctic:  

Educació Física 
 

71. Títol 

 

Esport i Activitat física en l’Adolescència 

 

Descripció 
Fer una descripció dels hàbits esportius de l’alumnat de l’Institut Pedraforca 

Observacions 
Cal fer una enquesta i  realitzar entrevistes 

 

 
 

72. Títol 

 

Ball i dansa Urbana 

 

Descripció 
Fer una recerca d’expressió corporal sobre els principals balls i danses urbanes 

contemporànies  

Observacions 

 

Cal fer una enquesta i  realitzar entrevistes 

 

 
 

73. Títol 

 

Impacte de l’olimpíada de Barcelona 1992 

 

Descripció 
Fer una recerca de les millores(esportives, socials i econòmiques) que va 

representar per a Catalunya la celebració de la XXV olimpíada.  

Observacions 

 

Cal fer una enquesta i  realitzar entrevistes 
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Educació Física 
 
 

74. Títol 

 

Cos Exercici Físic i Salut 

 

Descripció 
Fer un estudi anatòmic esquelètic dels principals grups musculars i valorar el seu 

equilibri  

Observacions 

 

Cal fer una planificació de l’entrenament muscular orientat a la salut sense buscar 

objectius de rendiment.  

 

 
 
 
 

75. Títol 

 

Conèixer l’atletisme federat 

 

Descripció 
Descripció de les modalitats a l’atletisme modern i les realizar propostes per 

millorar-lo modificant les modalitats o crear-ne de noves 

Observacions 

 

Cal fer una enquesta ,  realitzar entrevistes i observar competicions atlètiques. 
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Departament didàctic:  

Idiomes 
 

76. Títol “Coca-Cola adverts, why are they so appealing?” 

Descripció 

Analyzing Coca- Cola adverts through the history of the brand, focusing on press, 

TV, radio or internet. Students can study any campaign in detail, either in the 

British Isles or the United States, analysing  marketing and creativity strategies 

used and their effect on their target. 
 

 

77. Títol “Nutrition and Health” 

Descripció 
Can we prove the effect of food on health? Ranking superfood and the effects of 

healthy eating habits to improve ageing healthy and life span. 
 

 

78. Títol Feminism in American literature. A study of a couple of literary works 

Descripció 

A study of what is feminist literature, its support in defining, establishing and 

defending equal civil, political, economic and social rights for women, its 

contribution to attempt to change gender roles from the American literature 

prospective. 
 

 

79. Títol The role of women in Jane Austen “Pride & Prejudice” 

Descripció 
The different roles of women in nineteenth century society as portrayed in the 

novel.  
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Idiomes  

80. Títol Me Too movement and women empowerment 

Descripció 

Analysing Me Too movement and its viral spread in October 2017 following 

sexual abuse allegations against film producer Harvey Weinstein, its contribution 

to feminism revindication around the world as seen in 8th March women strikes 

and demonstrations and the process towards gender equality. 

  

 

 

81. Títol Cinema and Literature in Hollywood Golden Age 

Descripció 

Studying Hollywood Golden Age and literature contribution to it, focusing on 

writers such as Hemingway, Steinbeck, T. Williams whose books and plays were 

the inspiration for memorable films such as “to Have and Have Not” “The Grapes 

of Wrath” “A Street  Car Named Desire” 

 

82. Títol How does cinema and advertising create role models? 

Descripció 

Are actors and celebrities looked to by others as an example to be imitated? 

Analysing how their looks and behaviour influence people and how the 

introduction of social media, allowing a constant follow up of their lives, has 

increased people’s interest in them, especially teenagers. 
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Idiomes  

 

83. Títol Is school a social equalizer? 

Descripció 

Can students achieve academic and professional advancement independently of 

their socioeconomic origin? Are educational resources equally distributed to 

guarantee that? Are schools inclusive enough for students of communities of low 

-income backgrounds? 

 

 

84. Títol 
Study of literary works of an American and a British contemporary British 

writers 

Descripció 
Students choose two contemporary writers to analyse their work, establish 

similarities and differences between the two, compare and evaluate their themes 

 

 

85. Títol Shakespeare’s drama influence in modern plots, movies and TV shows 

Descripció 

What is Shakespeare doing in modern popular culture? Through a series of case 

studies, such as films, internet series, advertising, TV shows, students examine 

how popular culture constructs, contests, uses and perpetuates Shakespeare’s 

cultural authority and universality. 

 

86. Títol 
George’s Orwell’s 1984 dystopian novel and connection with the present 

situation (politics, government…) 

Descripció 

Studying why George Orwell’s 1984 could be about now. Looking back on its 

prediction of a dystopian surveillance state where every word is monitored and 

individuals can become unpersons for holding views disliked by those in power. 
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Idiomes  

 

87. Títol English for Internet uses and tools for learning English online 

Descripció 

Students will attempt to investigate the current usage and practices of internet in 

the process of learning English language, how can they improve their knowledge 

of it thanks to teaching English apps and websites. 

 

88. Títol The role of an NGO in current conflicts 

Descripció 

A study in depth of a non profit organization  like Unicef, Médecins Sans 

Frontières, Achnur, etc. Students will focus on the structure of it, the scale at 

which it operates, its activities concerning human rights or environmentalism, 

health or development and its degree of public trust. 
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Departament didàctic:  

Matemàtiques i Economia de l’Empresa 

Matemàtiques 
 

89. Títol 
La loteria 

Si t’haguessis de jugar 20€, on valdria més la pena fer-ho? 

Fotografia 

 

Descripció 

• Enumeració de les loteries que existeixen actualment i les regles de joc de 

cadascuna. 

• Quina és la probabilitat en cada cas de no perdre diners?  

• Hi ha alguna relació entre la probabilitat anterior i la quantitat màxima que es pot 

arribar a guanyar?  

• Quina és el guany esperat en cada cas per cada euro jugat? 
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Matemàtiques 

 

90. Títol 
Apostes esportives on-line 

On està el negoci de les cases d’apostes esportives? 

Fotografia 

 

Descripció 

• Diferència entre jocs d'atzar i apostes  
• Context històric: cases d'apostes esportives britàniques del segle XX. Relació 
amb les empreses actuals  
• Estudi d’una casa d’apostes britànica en concret: regles de joc, probabilitat de 
guanyar, esperança. Guanys acumulats de l’empresa els darrers anys.  
• Simulació d’una sèrie d’apostes en un període de temps determinat i seguint un 
context real  
• Regulació europea en els jocs d’apostes esportives 

 
 

91. Títol 

El sistema electoral 

Com hagués quedat el repartiment d’escons si el sistema electoral hagués estat un 

altre? La llei d’Hondt és la més convenient? 

Fotografia 

 

Descripció 

• Context històric: origen de l’actual sistema electoral present a Espanya i a 
Catalunya  
• La llei d’Hondt  
• Circumscripcions provincials  
• Possibles canvis de la llei electoral  
• Simulació del nou repartiment d’escons resultant d’un canvi en la llei electoral 

  

44 
 



Temes de TdR proposats pels Departaments didàctics (2020-21) 
 

Matemàtiques 

 

92. Títol 
Simetria. Estudi d’un mosaic 

 

Fotografia 

 

Descripció 

● Exemples de repetició a l’art: música, poesia, arts plàstiques, etc. i lectura 

de fragments de “La repetició” S. Kierkegaard 

● Simetria d’objectes bidimensionals: eixos i punts. 

● Sanefes i mosaics. 

● Estudi i creació de mosaics propis amb diferents tipus de simetries. 

Demostracions de finitud. 

● Tessel·lacions tipus Escher. 
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Matemàtiques 

 

93. Títol 
La signatura del diable i els ponts de Konigsberg. Introducció a la Teoria de 
Grafs. 
 

Fotografia 

 

Descripció 

● Tres jocs inicials: 
- Els ponts de Königsberg. 
- La signatura del diable. 
- El poliedre del senyor Hamilton. 

● Demostració del Teorema d’Euler referent als cicles eulerians. 
● Aplicacions dels recorreguts eulerians i hamiltonians. 
● Els grafs de moviment de peces al tauler d’escacs i la seva hamiltoneïtat. 

Problema de les 8 reines. Cerca d’alguna solució. 
 

 
 

94. Títol 
Resolent equacions 

Fotografia 

 

Descripció 

● Resolució d’equacions de primer i segon grau. Demostracions. Introducció 
dels nombres complexos. 

● Les equacions de tercer i quart grau: fórmules de Cardano i de Ferrari. 
● El teorema de Ruffini per a solucions racionals. 
● Resolució d’equacions de cinquè grau. 
● Els mètodes aproximatius: 

- Teorema de Bolzano i mètode de la bisecció. 
- Recta tangent i mètode de Newton. 
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Departament didàctic:  

Matemàtiques 

Economia de l’Empresa 
 

95. Títol 

Accions i opcions financeres als mercats financers 

 

Què vol dir “acció”? Què vol dir “opció”? Estratègies a l’hora d’invertir 

Fotografia 

 

Descripció 

Anàlisi del valor d’una acció segons:  

• El valor patrimonial de l’empresa  

• La situació dels mercats i l’expectativa creada als inversors  

• Valoració d’una opció:  

• Opció call i put  

• Prima d’una opció  

• Tipus d’opcions. 

• Estratègies amb contractes d’opcions 
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Economia de l’Empresa 

 

96. Títol 

Desenvolupar una idea de negoci. 

 

Tens una idea de negoci? Quins passos has de seguir per a desenvolupar-la i fer-la 

realitat? 

Fotografia 

 

Descripció 

Anàlisi del valor d’una acció segons:  

• Explicar en que consisteix la teva idea de negoci. 

• Escollir un títol, un eslògan i un logo per al teu negoci. 

• Fer  un estudi de mercat, basat amb el teu negoci. 

• Fer un pla de marketing. 

• Quines lleis has de complir per ficar en marxa el teu negoci. 

• Necessitat de situar-te a les xarxes socials. Com ho faries? 

Observacions 

L'alumne a de tenir molt clar la idea de negoci que vol desenvolupar per fer aquest 

treball. Si no té cap idea no el pot fer, i s'hauria de valorar si té sentit dur-la a 

terme. Hauria de presentar unes idees molt clares del que vol desenvolupar i 

aconseguir. 
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Departament didàctic:  

Tecnologia 
 

97. Títol 
Els biocombustibles 

 

Descripció 
Què són els biocombustibles?. A què és degut el “boom” dels biocombustibles?.            

Estudi del biodièsel, i el bioetanol. Protocol de Kyoto. 
 

 

98. Títol 

Estudi de la recollida selectiva de residus al barri de la Florida de l’Hospitalet              

del Llobregat. 

 

Descripció 

Situació dels punts de recollida de deixalles del barri de la Florida.  

Tipus de recollida selectiva que es realitza (plàstic, vidre, paper, orgànic).           

Abocadors on es realitza el seu tractament. 
 

 

99. Títol 
Disseny d’un envàs i etiqueta d’un nou producte. 

 

Descripció 
L’alumne/a haurà d’escollir el producte que vol comercialitzar. En funció del           

producte escollit haurà de dissenyar l’etiqueta i l’envàs del mateix. 
 

 

100. Títol 
Estudi de les centrals mareomotrius. 

 

Descripció 

Ubicació de les principals centrals mareomotrius del planeta. Problemes de          

funcionament. Energia obtinguda. Comparació del rendiment energètic amb        

altres fonts d’energia renovables. Aspectes de futur.  
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Tecnologia 

 

101. Títol 
Els edificis més alts del món: estructura, seguretat, pla contra incendis. 
 

Descripció 

Després de l’atemptat de l’11-M es comencen a qüestionar la seguretat dels            

gratacels. A partir d’aquest estudi es pretén que l’alumne estudiï a fons algun             

d’aquests edificis i extregui les seves pròpies conclusions.  
 

 

102. Títol 
Domòtica: Cases intel·ligents. 

Descripció 
Estudi de la domòtica. Funcionament de les cases intel·ligents. Aspectes a favor i             

en contra.  
 

 

103. Títol 
Energia solar, una font d’energia renovable. 

Descripció 
Estudi de l’energia solar. Les cèl·lules fotovoltaiques. Funcionament i aplicació          

d’aquesta energia en la societat actual.  
 

 

104. Títol 
Empreses a l’entorn virtual,  pros i contres. 

Descripció 

Aspectes com la comoditat, la manca de temps i l’economia han potenciat el             

creixement de les empreses online. Estudi del procés de reintermediació que es            

duu a terme en la major part d’aquestes empreses. A continuació, l’alumne/a            

hauria de proposar l’estudi d’alguna d’aquestes empreses. 
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Tecnologia 

 

105. Títol 
Simulació d’un procés industrial 

Descripció 

L’alumne/a hauria de proposar un procés industrial en funció dels seus           

interessos. A continuació, s’hauria de realitzar un estudi a fons del procés            

escollit.  
 

 

106. Títol 
Criptografia: estudi i implementació de l’algorisme RSA. 

Descripció 

L’alumne/a analitzarà els conceptes d’àlgebra (nombres primers,       

congruències,...) necessaris per entrar a estudiar posteriorment l’algorisme        

criptogràfic RSA i intentar implementar-lo. 
 

 

107. Títol 
Sistemes operatius: estudi del mini sistema operatiu Minix i dels seus           

processos principals. 

Descripció 

L’alumne s’endinsarà en el mon dels sistemes operatius on estudiarà els           

processos principals que en formen part analitzant, en concret, un S:O. Petit            

anomenat Minix. 
 

 

108. Títol 
Anamorfismes: anàlisi, disseny i implementació de diferents       

anamorfismes. 

Descripció 

L’alumne estudiarà els conceptes previs de dibuix referents als anamorfismes i           

n’analitzarà algun. Posteriorment tractarà de fer el disseny i implementació          

d’un anamorfisme propi. 
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Tecnologia 

 

109. Títol 
L’alta velocitat 

Descripció 
Estudi de les innovacions tecnològiques dels trens d’alta velocitat. Estudi de           

l’alta velocitat a Espanya i més concretament a Catalunya. 

 

 

110. Títol Els ordinadors quàntics: El futur de la computació. 

Descripció 

L’alumne estudiarà la base teòrica de la mecànica quàntica en la qual es basa el 

funcionament dels futurs ordinadors i realitzarà una comparativa amb els 

ordinadors convencionals. 
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