
Treballs de recerca de batxillerat

Ofertes dels departaments i seminaris.

Curs: 2022-23

1



Índex de continguts:

1.- Biologia i Geologia………………………………………… 3

2.-Clàssiques………………………………………………………. 3

3.-Economia……………………………………………………….. 4

4.- Educació física……………………………………………….. 5

5.- Educació visual i plàstica………………………………… 6

6.-Filosofia…………………………………………………………… 7

7.- Física i química……………………………………………….. 8

8.- Geografia i història…………………………………………. 11

9.- Llengua i literatura catalana …………………………… 13

10.- Lengua y literatura castellana ………………………. 15

11.- Llengua estrangera. Alemany………………………… 16

12.- Llengua estrangera. Anglès…………………………….17

13.- Llengua estrangera. Francès …………………………. 18

14.-Matemàtiques………………………………………………… 19

15.- Música ………………………………………………………….. 21

16.- Tecnologia …………………………………………………….. 22

17.- Orientació………………………………………………………. 23

2



3



3.- ECONOMIA

· L’impacte de la globalització en els sectors econòmics: com afecten els canvis

globals al territori (dinàmica empresarial, inversions deslocalitzacions, ...)  

· La internacionalització dels productes; estudiar un producte i mirar si aquest es

comercialitza de la mateixa forma a diferents parts del món, per què ho fan igual o

diferent. 

· La internacionalització del retail: analitzar un grup de botigues i mirar en quins

països del món es poden trobar. Les botigues seran iguals, vendran les mateixes

coses? · Les xarxes socials i el negoci internacional: com les xarxes socials poden

ajudar a internacionalitzar un negoci. 

· Compliment i perspectives del protocol de Kyoto. 

· La cultura mediterrània en un món globalitzat. 

· Creixement i expansió del comerç just. 

· L’ estandarització de la imatge de marca en entorns culturals diferents. · La

investigació del comportament del consumidor en mercats globals. · L’adaptació del

producte a les diferències culturals dels mercats. 

       · Teoria de jocs.

       · Sostenibilitat i economia circular
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8.- GEOGRAFIA I HISTÒRIA

EL TREBALL DE RECERCA

Com determina la normativa la finalitat del Treball de recerca és preparar a l’alumnat

per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior, en

les quals hagi d’aplicar procediments, fer transferència de coneixements d’un camp a

un altre i mostrar capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. 

En aquest sentit enguany l’àmbit de Humanístic ofereix camps de treballs o l’alumne

pugui trobar indicacions per concretar amb les diferents professores i professors el

Treball de recerca. 

GEOGRAFIA

Estudi demogràfic del territori. 

Pallars Jussà: la Catalunya buida

Anàlisi dels processos migratoris anteriors o recents. 

La migració de finals del segle XIX a Catalunya

Anàlisi dels usos dels espais urbans o rurals en el present. 

El nou ús lúdic dels polígons industrials

Elements climatològics a nivell local i mundial i la seva incidència. 

Sequera periodicitat i alterament climàtic a la Mediterrània

HISTÒRIA

Anàlisi de fets històric del passat des de fonts enfrontades.

Dues visions del enfrontament de Covadonga

Història i cinema

L’Espanya del Barroc; Alatriste i El rey pasmado

Història, literatura i còmic

Roma vista amb els ulls d’Asterix
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La dona i el seu paper en la Història

Dones artistes en el Renaixement 

Els moviments marginals  en el procés històric.

Fernando VI i el “problema gitano” 

Fets claus de la Història local. És pot elevar el concepte de local a nacional.

El Complot de Sant Matías

FILOSOFIA 

Anàlisi ètica de la pena de mort 

PSICOLOGIA

La intel·ligència emocional

SOCIOLOGIA 

 La manipulació a través dels mitjans de comunicació.
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14.- MATEMÀTIQUES

El Departament de Matemàtiques està obert a les propostes de l’alumnat que

estigui interessat en fer un treball de recerca d’aquesta matèria. Els treballs que es

proposen a continuació són suggeriments a títol orientatiu. Aquestes temes es poden

treballar amb diferents graus d’aprofundiment i els poden triar tant els alumnes del

Batxillerat Científic com els del de Ciències Socials, l’únic que es demana és interès per

la matèria i una certa agilitat a l’hora d’aplicar els procediments propis de

l’assignatura. 

· Recerca de models del món físic: motius decoratius, logotips, mosaics, estampats, 

models vegetals i animals i classificació d’aquests objectes segons el grup

d’isometries que presenten. Construcció de frisos i mosaics a partir d’un mateix

motiu decoratiu aplicant els  diferents grups d’isometries. 
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TEOREMA DE PITÀGORES 

· Recorregut històric sobre les diverses aparicions del teorema de Pitàgores en

les  cultures antigues: Egipte, Xina, Grècia... 

· Recerca de demostracions diverses del Teorema de Pitàgores. 

· Aplicacions del teorema de Pitàgores en la construcció i per buscar proporcions

entre  les dimensions dels edificis. 

· Introducció als nombres irracionals i el problema de la mesurabilitat . Concepte

d’infinit. · Del teorema de Pitàgores al teorema de Fermat. 

RESOLUCIÓ D’EQUACIONS POLINÒMIQUES AMB UNA INCÒGNITA. 

      · Recorregut històric sobre la resolució de l’equació de segon grau: Elements

d’Euclídes, Al-Kwvaritzmi, etc.. 

· Resolució d’equacions de grau superior a dos: els algebristes del renaixement

italià,  disputes sobre la paternitat de les fórmules de resolució. 

· La fórmula de resolució de l’equació de tercer grau. 

· Ampliació del conjunt de nombres reals : nombres complexos. 

· El teorema de Gauss com a cloenda del problema. 

MATEMÀTIQUES AMB GEOGEBRA 

· Aplicacions del programa GEOGEBRA: 

· Demostracions de propietats de la geometria clàssica: Teorema de Pitàgores,

suma  dels angles d’un triangle, etc. 

· Estudi de les isometries i d’altres transformacions del pla 

· Recerca de llocs geomètrics: circumferències, el·lipses, hipèrboles i altres

corbes.  Comprovació de les propietats de les còniques. 

· Estudi de funcions reals: creixement, curvatura, comportament asimptòtic

, etc. · Aplicacions de la integral d’una funció real. 

· Resolució de sistemes d’equacions amb dues incògnites. 

· Resolució d’inequacions lineals amb dues incògnites 
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TEMES D’HISTÒRIA DE LES MATEMÀTIQUES 

Per exemple: Dones matemàtiques, Controvèrsies matemàtiques, ... etc 

EL TRIANGLE DE PASCAL. 

COMBINATÒRIA I PROBABILITAT. 

GRAFS

SISTEMES DINÀMICS 

MATEMÀGIA

MATEMÀTIQUES I CINEMA

MATEMÀTIQUES I LITERATURA

INFERÈNCIA ESTADÍSTICA
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17.- ORIENTACIÓ INCLUSIÓ.

Des del departament d’inclusió proposem alguns temes de treball de recerca vinculats
amb l’educació i el benestar emocional i amb l’orientació psicopedagògica personal,
escolar i professional.
Els temes són orientatius. Des del departament estudiarem la viabilitat d’altres
propostes en les quals estiguin interessats l’alumnat del centre.

1. La felicitat. Gestió emocional.

2. Salut mental a l’adolescència.
◦ Trastorns mentals més propers a l’adolescència. Factors de risc, possibles

desencadenants, conseqüències a nivell personals i familiar, teràpies, etc.
◦ Prevenció d’aquests trastorns de salut mental en l’adolescència.
◦ Com intervé la pràctica de l’esport i l’exercici físic en la salut mental dels

joves.

3. Hàbits de vida dels adolescents de l’Institut Icària.

4. Addicions als videojocs i a les pantalles.

5. Ús i abús de les xarxes socials
◦ L’ús de les xarxes socials com a vehicle comunicacional entre els

adolescents. La interacció social a través dels mitjans digitals. Aspectes
positius i aspectes negatius.

◦ El prestigi social que suposa el nombre de seguidors i comentaris a les
xarxes. El seu impacte en l’autoestima dels adolescents. Sentiments
d’angoixa i depressió.

◦ Quines són les xarxes socials que més afecten l’autoestima dels
adolescents. Característiques d'aquestes. Perfil dels usuaris més exposats
als aspectes negatius de les xarxes socials.

◦ El perill que suposa l’abús de les xarxes socials. Conductes derivades de
l’addicció: aïllament, baix rendiment escolar i desinterès per temes
importants.

6. Relacions entre iguals i bullying i/o ciberbullyng.
Definició. Tipus de bullying. Prevenció i Signes d’alerta. Detecció. Quines
intervencions es poden dur a terme davant aquests tipus de problemes. Efectes
i conseqüències tant per a les víctimes, com pels assetjadors. El paper de la
família i del/s professors ( centre ), incidència en la nostra població…

7. Impacte de la Covid a les relacions socials i/o en la salut mental dels
adolescents.

8. Inclusió a l’escola, a l’entorn laboral i a la societat.
◦ NESE (altes capacitats / dislèxia / TDAH.....) i la seva incidència en

l’aprenentatge.
◦ Itineraris acadèmics i laborals de l’alumnat SIEI.
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