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Presentació 
 
La XI Mostra de Treballs de Recerca de Batxillerat de l’Eixample té 

l’objectiu de potenciar i difondre les activitats de l’alumnat que  

responen a la “curiositat” entesa com l’esperit per indagar aquelles 

coses que no tenen una resposta immediata, utilitzant la  

metodologia de recerca i donant també reconeixement públic als 

bons resultats d’un procés de treball acadèmic, complex i costós, que 

realitzen tant l’alumnat com el professorat dels centres educatius 

del Districte de l’Eixample d’aquest districte. 

 

La publicació aplega els resums escrits en primera persona per les 

seves autores i autors dels 18 treballs presentats, seleccionats pels 

9 centres participants com a exemple de la qualitat de la feina i  

l’esforç de l’alumnat que els ha elaborat, així com de la bona tasca 

del professorat que n’ha fet el seguiment i la tutoria. 

 

Entenem la Mostra com un espai de trobada i d’intercanvi entre 

famílies, professorat i alumnat que contribueix a enfortir una xarxa 

de relacions necessària pel bon funcionament de l’educació dels 

nois i noies. 

 

Agraïm la participació del jurat que ha realitzat la tasca de valoració, 

la col·laboració dels equips directius i molt especialment l'interès 

del professorat i de l’alumnat, veritables protagonistes de la Mostra. 

 

Gràcies a tots i a totes per fer-la possible. 

 

L’equip del Centre de Recursos Pedagògics 

Barcelona, 23 de març de 2020 
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Centres participants 
 
 Institut Ernest Lluch 

 Escola d’Art La Industrial 

 Institu Escola del Treball 

 Institut Fort Pius 

 Institut Jaume Balmes 

 Col·legi Lestonnac de Barcelona 

 Institut Poeta Maragall 

 Col·legi Sagrat Cor Diputació 

 Salesià Sant Josep 

 

Membres del jurat 
 
 Sra. Dolors Martínez. Inspectora d’educació 

 Sra. Àngela Arce. Enginyera de Ponts i Camins 

 Sra. Tatiana Soler. Docent de secundaria.  

Referent de recerca del CEB 

 Sra. Sònia Asensio. Representant de biblioteques 

 Sra. Margarida LLorens . Docent de secundària.  

Coordinadora territorial CEB 

 Sr. Òscar Puigardeu. Psicopedagog CRETDIC 

 Sra. Glòria Almató. Enginyera Industrial 

 Sra. Eugènia Pagès. Docent secundària 

 Sr. Francesc Íñiguez. Docent de secundària. Tècnic al CEB 

 Sra. Carme Castellà. Tècnica CRP Eixample 

 Sr. Daniel Chust. Docent Escola d’Art la Industrial 

 Sr. Josep Vila. Docent Escola del Treball 

 Sr. Raimon Balagué. Docent Inst. Poeta Maragall 

 Sr. Carles Grau. Arquitecte i Urbanista 

 Sra. Maria Josep Martínez. Docent Escola del Treball 

 Sra. Matilde Balsera. Tècnica del CRP Eixample 

 Sr. Albert Bretxa. Tècnic del CRP Eixample 

 Sra. Margarita Artal. Tècnica del CRP Eixample i en funcions  

de Secretaria 
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CENTRE 

Institut Ernest Lluch 
 

AUTORIA 

Alícia Roca Aso 
 

TUTORIA 

Lucía Ramis 
 

MATÈRIA 

Tecnologia  
 

TIPOLOGIA 

Descriptiu i de  
catalogació..   

Explicatiu i d’anàlisi. 
Disseny i producció 

  

Idea inicial 

Com alumna del batxillerat tecnolò-
gic, em genera incertesa i desconcert 
el fet que a la meva classe, formada 
per 20 alumnes, només hi som 5 no-
ies. Així, he considerat que fer un 
treball sobre la carència de dones en 
aquest àmbit és molt adient, ja que 
comporta un problema d’igualtat a la 
societat, i alhora, una anàlisi en clau 
de gènere. 
 
El principal objectiu del treball és 
conèixer si tant les nenes com els 
nens són atrets per la tecnologia i 
determinar a quina edat hi perden 
interès les noies per incidir-hi i en-
grescar-les cap aquest àmbit. 
 
La hipòtesi inicial és que hi ha uns fac-
tors socio-culturals que influeixen en el 
fet que hi hagi poques dones que triïn 
professions de l’àmbit tecnològic.  

 
Procés d'elaboració 
He utilitzat el mètode científic i tecno-
lògic. Per tal d’obtenir la informació 
necessària per corroborar les hipòte-
sis inicials, he elaborat enquestes 
adreçades a nenes i noies de 7 a 18 
anys emprant Google Forms. El mos-
treig ha estat de 511 enquestes.  
 

Així mateix, he considerat oportú am-
pliar l’estudi amb els punts de vista 
de dones amb expertesa i conscients 
de la situació actual de les dones i la 
tecnologia. Per això he realitzat en-
trevistes online o de manera presen-
cial (seu d’HP a Sant Cugat i Departa-
ment d’Educació de la Generalitat).  
 
Un cop analitzats els resultats de les 
fonts i havent corroborat la importàn-
cia del recurs del joc, he decidit gene-
rar material divers per intentar 
pal·liar el problema inicial. M’he basat 
en quatre línies d’acció: l’aprenent 
(he dissenyat i programat una App 
per a mòbil i tauleta mitjançant App 
Inventor 2), les famílies i amistats de 
l’aprenent (he enllaçat l’App al 
Twitter del projecte), l’escola (he dis-
senyat i creat un joc JClic amb JClic 
Author, actualment disponible a la 
xarxa) i la societat (he redactat un 
article d’opinió que ha estat publicat 
a Adolescents.cat i he creat una pàgi-
na web i un blog amb Google Sites i 
Blogger).  

 
Conclusions 
Amb aquest treball he arribat a diver-
ses conclusions: cal incidir abans dels 
13 anys, quan comença el desinterès 
per la tecnologia entre les noies; el 
joc és un recurs influent; cal visibilit-
zar les dones STEM; és fonamental 
empoderar les nenes i les noies; és 
necessari mostrar que les enginyeries 
també tenen un vessant social impor-
tant; i, finalment, cal fer adonar que 
la tecnologia és el present i el futur, i 
és imprescindible que les dones tam-
bé hi siguin. 
 
A més a més dels recursos creats, 
esmentats i disponibles, l’aportació 
principal d’aquest treball és fer ressò 
entre els companys, professorat, pa-
res i mares del meu entorn, de la pro-
blemàtica de la poca presència de 
dones a les STEM, tema especialment 
agreujat a l’àmbit tecnològic.  

STEM en femení.  
Noies i tecnologia per que no? 
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CENTRE 

Institut Ernest Lluch 
 

AUTORIA 

Helena Forés Baena 
 

TUTORIA 

Ramon Español Vall 
 

MATÈRIA 

Història i biologia  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
Estudi de cas  

Idea inicial 

La hipòtesi inicial és si hi va haver 

canvis revolucionaris a la medicina 

durant la guerra civil espanyola i l’ob-

jectiu és validar o no aquesta hipòtesi 

estudiant diferents tècniques mèdi-

ques sorgides en aquella època. 

 

Procés d'elaboració 

Vaig començar estudiant el conflicte, 

que vaig explicar basant-me en llibres 

històrics com ara, els de Paul Preston, 

i assistint a conferències sobre la 

guerra civil espanyola. 

Per estudiar els diferents espais mè-

dics, hospitals de rereguarda i de 

campanya, vaig desplaçar-me fins el 

Delta de l’Ebre per veure en directe 

els espais que havien servit d’hospital 

al front, vaig visitar fins a 4 museus 

especialitzats en aquesta matèria 

repartits entre el Delta i Barcelona i 

finalment vaig fer una entrevista a 

personal de l’Hospital Sant Joan de 

Déu que em va explicar la història de 

l’hospital durant el conflicte. 

Per estudiar finalment les tres tècni-

ques més importants vaig llegir llibres 

d’infermeres brigadistes que van nar-

rar en primera persona l’evolució de 

la medicina durant aquells tres anys i 

vaig realitzar 

entrevistes a traumatòlegs (mètode 

Trueta), hematòlegs (transfusions i 

bancs de sang) i infermeres especia-

listes en medicina de guerra (tots els 

àmbits i triatge) i en concret de la 

guerra civil espanyola. 

 

Conclusions 

La meva hipòtesi va quedar validada 

parcialment ja que, estudiant detalla-

dament cadascuna de les tècniques i 

basant-me no només en la part teòri-

ca sinó també en la pràctica, vaig con-

cloure que només el mètode Trueta i 

la creació del primer banc de sang del 

món van ser tècniques revolucionari-

es mai abans vistes. Vaig arribar a 

aquesta conclusió perquè van servir 

per salvar milers de vides durant la 

guerra civil espanyola i posteriorment 

durant la segona Guerra Mundial. A 

més, són tècniques que, tot i que ara 

gaudeixen d’una tecnologia molt més 

avançada, segueixen fent-se servir 

avui en dia i són de cabdal importàn-

cia a la nostra vida quotidiana. 

La sang de la guerra 
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CENTRE 

Escola d'Art  
La Industrial  

 
AUTORIA 

Sydney Fokou  
 

TUTORIA 

Daniel Chust Peters  
 

MATÈRIA 

Fotografia  
 

TIPOLOGIA 

Creació artística  
  

Idea inicial 

La meva problemàtica és relacionar la 
fotografia amb la temàtica dels mo-
dels albins. He realitzat una creació 
artística que consisteix en un àlbum 
de fotografies a models amb aquesta 
condició genètica.  

Primera hipòtesi:  Per mitjà de la 
fotografia com a art plenament òptic, 
tenint jo una discapacitat visual, de-
mostraré que soc capaç de fer bones 
fotografies.   

Segona hipòtesi: El conjunt de les 
fotografies de models albins transme-
tran les sensacions (com ara la de 
puresa i blancúria) que suggereixen la 
pell d'aquesta característica.    

 
Procés d'elaboració 
La meva recerca volta arran de tres 
factors: l'albinisme, la fotografia i les 
sensacions. Havia de conèixer molt bé 
aquests termes per a l'elaboració de 
la creació artística, per tant, he treba-
llant la seva terminologia i definició 
de concepte. Pel mateix motiu he 
agafat referents del món de la foto-
grafia (com per exemple l'Angie Ló-
pez) i personalitats albines en el món 
del modelatge (com ara la Thando 
Hopa). 

 

Com a contextualització, he plasmat 
la simbologia de l'albinisme amb la 
intenció de donar a entendre la discri-
minació per part de la societat que 
patim les persones amb aquesta con-
dició genètica. 

Per tal de tenir dades sobre la simbo-
logia de l'albinisme als països en vies 
de desenvolupament, he cercat infor-
mació a llibres sobre l'albinisme. D’al-
tra banda, he realitzat una enquesta a 
persones albines residents a Espanya, 
com a país desenvolupat. 

El meu mètode de treball per fer la 
creació artística ha estat l’organitza-
ció de sessions fotogràfiques. Aques-
tes han sigut plantejades en espais 
lluminosos, clars i amb ornaments 
que han ajudat a la interpretació de 
les sensacions  que he volgut trans-
metre.   

 
Conclusions 
En la meva opinió diria que totes dues 
s’han complert, ja que realment crec 
que el resultat final de la meva crea-
ció artística és un àlbum de fotografi-
es prou ben elaborat. Gràcies als or-
naments i als fons emprats en les 
fotografies, he aconseguit relacionar 
l'espai fotogràfic amb l'albinisme i les 
sensacions que em transmet aquesta 
condició genètica. D’altra banda, tro-
bo que determinar si les meves foto-
grafies són bones o no, o si transme-
ten les sensacions que esmento, hau-
ria de ser tasca d’un públic objectiu.  

A l'hora de fer les sessions fotogràfi-
ques per a la creació artística, he ha-
gut de posar en pràctica la teoria 
apresa a les classes de Cultura Audio-
visual. La major dificultat que he tin-
gut ha estat a causa de la meva poca 
resta  visual. Però també he de dir 
que a causa d’això m’he vist més pro-
pensa a variar i jugar amb l'enfoc per 
tractar de crear diferents efectes. Es 
podria concloure que la limitació que 
tinc ha afavorit la meva creativitat. 

Fotografia de models albins  
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CENTRE 

Escola d'Art  
La Industrial  

 
AUTORIA 

Fernando Lacasa  
Gómez 

 
TUTORIA 

Daniel Chust Peters  
 

MATÈRIA 

Dibuix artístic   
 

TIPOLOGIA 

Creació artística  
  

Idea inicial 

Aquest treball pretén explorar el 

desig de llibertat a partir del concepte 

de falta de llibertat que representen 

els murs. S’enfoca en l'ésser humà i 

les emocions relatives al conflicte que 

viuen en conseqüència als murs. 

Aquesta idea s’ha desenvolupat a 

través de la creació d’un llibre 

d’il·lustració, que conté una sèrie de 

dibuixos que mostren diferents mira-

des al voltant del concepte de llibertat. 

Així doncs, la hipòtesi del treball és 

“El desig de llibertat s’expressa a par-

tir d’il·lustracions on es mostra la re-

pressió i el control dels murs.” 

 
Procés d'elaboració 
Per arribar a l’idea principal del tre-

ball he tingut dues influències princi-

pals: el viatge que vaig fer a Berlín al 

2018 on vaig observar el famós mur 

de Berlín i, en segon lloc, el llibre Emi-

grants de Shaun Tan, que em va ense-

nyar una visió interessant i diferent 

dels llibres d’il·lustració. Altres refe-

rents em van aportar una idea més 

clara de la complexitat del concepte 

de mur, serien, per exemple, el treball 

de Gerald Anthony Scarfe o el llibre 

1984 de George Orwell. 

 Vaig fer diferents esbossos i propos-

tes per a cada dibuix, amb l’objectiu 

d’incloure diferents missatges a partir 

d’elements simbòlics. Un cop fets, 

vaig adaptar-los per a la maquetació 

del llibre, afegint altres elements que 

l’enriquissin, com una introducció en 

forma de poema o un muntatge d’a-

cetat al final del llibre. Vaig tenir l'o-

portunitat de dissenyar un llibre des 

de zero, amb portada, mesures, ma-

terials i creació i distribució de les 

pàgines. 

 
Conclusions 
L’objectiu inicial d’aquest treball era 

fer una sèrie d'il·lustracions sota un 

tema comú, per aconseguir-ho he 

hagut de realitzar una recerca dels 

murs del món i les circumstàncies 

polítiques i socials de les mateixes, 

cosa que no havia fet fins ara. Una 

primera reflexió és que hi ha murs 

evidents, físics i d’altres invisibles, 

dels quals és més difícil assabentar-se 

i que ens afecten a tots. 

Les il·lustracions tracten d’expressar 

aquestes idees, així com els senti-

ments de les persones, tant de forma 

figurativa com simbòlica. La tragèdia i 

el patiment, però també l’esperança 

es troben en aquestes il·lustracions. 

Penso que la hipòtesi s’ha pogut pro-

var, les il·lustracions del llibre explo-

ren com si fos un calidoscopi dife-

rents anhels de llibertat. 

Murs i esperances.  
Memòria de la creació artística 
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CENTRE 

Institut Escola  
del Treball 

 
AUTORIA 

Gloria Viles Sillero 
 

TUTORIA 

Maria José Gracia 
Romano 

 
MATÈRIA 

Biologia i psicologia  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 

Per començar, el principal objectiu 

era aprendre i ampliar el meu conei-

xement sobre la Síndrome d’Asperger 

(AS i actualment anomenat TEA) i 

d’alguna manera, donar a conèixer la 

meva recerca. Per una altra banda, 

també estava interesada en saber 

quins personatges públics (de temps 

passats o actuals) pateixen la malal-

tia. I per últim, vaig plantejar dues 

hipòtesis: la primera, on posava de 

manifest que una persona amb AS i 

un CI més alt, es relacionaria pitjor 

que una altra amb un CI menor; i la 

segona, on plantejeva que potser 

aquella persona que tingué Asperger i 

germans, es relacionaria socialment 

millor que una sense. 

 

Procés d'elaboració 

Per fer el marc teòric vaig extreure la 

informació de diferents pàgines web, 

PDFs, treballs i d’un llibre que em vaig 

llegir (El curioso incidente del perro a 

medianoche, de Mark Haddon). 

A la part pràctica vaig entrevistar al 

Dr. Ricard Coronado (pediatra especi-

alitzat en neurologia pediàtrica, so-

bretot en el camp de les discapacitats 

del neurodesenvolupament; i que 

també fa docència en un Màster de la 

UAB, a més a més de treballar amb 

grups d’investigació, com el IS Global 

o l’Institut d’Investigació de la Vall 

d’Hebron). També, un grup de 8 usua-

ris de l’Associació d’Asperger de Cata-

lunya, van participar en l’estudi per 

refutar o corroborar les meves hipò-

tesis. 

 

Conclusions 

Podríem dir que les meves hipòtesis 

van quedar refutades, però s’ha de 

tenir en compte que les dades de 

l’estudi (de la part pràctica del TR), no 

són estadísticament significatives, al 

tractar-se d’una mostra petita de per-

sones (8 individus del gènere mascu-

lí). Per tant, els resultats no es poden 

extrapolar a la població en general 

(caldrien més rèpliques per que l’ex-

periment fos concloent). 

Per una altra banda, a través d’aquest 

treball, vaig poder observar com l’es-

tigma de les malalties mentals, el ta-

bú, la por i les dificultats per accedir a 

persones amb aquesta síndrome, 

continua present avui dia (en el s. XXI). 

També es pot veure com l’edat no va 

influir en aquest estudi i que les da-

des van coincidir amb la informació 

recollida a la part teòrica. 

La genialidad más allá del Asperger 
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CENTRE 

Institut Escola  
del Treball 

 
AUTORIA 

Sofia Rodríguez Gil 

 
TUTORIA 

Núria González León i 
Adolfo Raba Alamán 

 
MATÈRIA 

Dibuix tècnic i  
tecnologia industrial 

  
 

TIPOLOGIA 

Disseny i producció 
  

Idea inicial 

Al llarg d'aquests últims anys, l'espè-
cie humana ha estat explotant els 
recursos no renovables que el nostre 
planeta ens ha proporcionat. És inevi-
table preveure que aquest ús exage-
rat provocarà l'esgotament d'aquests 
recursos. Aquest consum exagerat 
ens ha portat a alterar l'equilibri bio-
lògic i climàtic de la Terra, amb conse-
qüències desastroses per a la nostra 
societat. És per això que es necessita 
un canvi tant en la nostra manera de 
produir i consumir energia, com en la 
nostra manera de viure. En aquest 
treball de recerca es va buscar disse-
nyar un habitatge plurifamiliar que 
sigui respectuosa amb l'entorn, soste-
nible i pràcticament autosuficient. 
També era necessari que fos assequi-
ble, sense deixar de banda les neces-
sitats bàsiques i que fos confortable. 

 
Procés d'elaboració 
Per elaborar el disseny de l'habitatge 
plantejat en aquest Treball de Recer-
ca, es va haver d'investigar sobre al-
guns conceptes bàsics com l'arquitec-
tura sostenible, materials sostenibles, 
sistemes per estalviar energia, ins-
tal·lacions per produir energia, etc. 
Aquests coneixements van ser adqui-
rits, principalment, del llibre: De la 
casa al estándar passivhaus: la arqui-

tectura pasiva en climas cálidos, de 
Micheel Wassouf, ja que s'enfocava a 
sistemes i materials idonis per als 
climes càlids, com el mediterrani. 
 
En la segona part d'aquest projecte, 
es va fer una recerca de solar on situ-
ar l'habitatge, a més d'una recerca de 
dades del consum energètic d'una 
família a Barcelona i de les dades cli-
màtiques del terreny finalment esco-
llit. Finalment es van realitzar el dis-
seny i el pressupost de la vivenda 
amb l'ajuda de l'estudi d'arquitectura 
xmade. Per concloure el treball, i des-
tinada a la presentació del treball, es 
va elaborar una maqueta de l'habitatge. 

 
Conclusions 
Un cop realitzada la recerca d'infor-
mació i el desenvolupament del dis-
seny i del pressupost de l'habitatge, 
s'ha arribat a la conclusió que aquest 
habitatge sostenible, sí que seria as-
sequible per a una família de classe 
mitjana, sense deixar de ser conforta-
ble ni deixar de cobrir totes les neces-
sitats bàsiques. A més, l'edifici consta 
amb diversos espais que generarien 
un benefici econòmic en llogar-los, i 
és pràcticament autosuficient, és a 
dir, que consumiria molt poca energia 
de la xarxa pública. 
 
També es va arribar a la conclusió que 
si l'edifici formés part d'una coopera-
tiva, és a dir, d'una entitat sense ànim 
de lucre que està formada per un 
grup de persones que necessiten una 
vivenda, s'elimina el 30% de costos 
d'intermediaris com promotores, im-
mobiliàries, bancs, etc. Amb tot això, 
l'habitatge dissenyat és totalment 
assequible per a una família de renda 
mitjana i respectuós amb l'entorn i el 
medi ambient. 

Disseny d’un habitatge sostenible 
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CENTRE 

Institut Fort Pius 
 

AUTORIA 

Noa Valente  
Dicovskiy 

 
TUTORIA 

Pilar Ruiz de Luna 
 

MATÈRIA 

Llengua, literatura 
castellana i música 

 
TIPOLOGIA 

Explicatiu, analític i 
comparatiu 

  

Idea inicial 
Este trabajo tiene como objetivo estu-
diar cómo la música puede comple-
mentar a la literatura para comunicar 
y transmitir. Así como investigar qué 
herramientas comparten el género 
narrativo, concretamente dos novelas 
y un cuento, y ciertas composiciones 
musicales relacionadas con estas 
obras. 

La hipótesis principal con la que se ha 
partido es que la literatura y la música 
comparten rasgos y se complementan 
mutuamente. A través de la investiga-
ción de tres narraciones, se ha encon-
trado algunas de las distintas mane-
ras que tienen para hacerlo. 

 
Procés d'elaboració 
El trabajo ha partido del análisis de 
tres narraciones, dos novelas y un 
cuento, así como de tres piezas musi-
cales, en las cuales se centra el traba-
jo. Sin embargo, también se ha reco-
gido información de dos ensayos, dos 
tesis doctorales y diferentes artículos 
periodísticos.  

Para realizar dicho análisis se ha bus-
cado la relación directa de las obras 
con la música, no solo como conteni-
do sino como estructura y técnica. De 
manera complementaria se leyó otras 
narraciones para poder obtener más 

información y, por tanto, poder fun-
damentar las conclusiones. Finalmen-
te, realicé una entrevista a uno de los 
autores de las tres narraciones esco-
gidas, la cual me ayudó a encauzar el 
trabajo.  

 El trabajo consta de dos partes, un 
marco teórico y una parte práctica. El 
marco teórico recoge aquellos puntos 
esenciales que he reseguido a lo largo 
de los estudios de las narraciones; la 
música primitiva, la relación entre las 
matemáticas y la música o puntos de 
conexión y desconexión de la lengua y 
la música. La parte práctica se basa en 
el análisis de las tres obras narrativas. 
La primera es una novela juvenil, que 
fue premio Gran Angular, de Gonzalo 
Moure, llamada El Síndrome de Mo-
zart. La segunda es otra novela titula-
da El oído absoluto, de Marcelo Co-
hen, autor argentino. Y la última, es el 
cuento El Perseguidor de Julio Cortá-
zar, gran escritor argentino..   

 
Conclusions 
Gracias al análisis de las tres obras 
narrativas he podido llegar a tres 
grandes conclusiones. La primera y 
más evidente es que la música es un 
tema esencial de estas obras, porque 
a través de ella los personajes apren-
den a conocerse a sí mismos y el 
mundo que les rodea. La segunda, es 
que en la narrativa, el tiempo en que 
transcurre la obra, la intensidad de 
los hechos y la estructura pueden 
estar relacionados con piezas o estilos 
musicales. Finalmente, la tercera, es 
como música y literatura se aúnan a 
la hora de comunicar, de muchas y 
diversas maneras. Como el autor a 
través de su forma de escribir, del 
estilo que manifiesta en su estructura 
y en el uso de la sintaxis, lo hace igual 
que un compositor en sus creaciones.  

     Esta investigación es significativa 
ya que ha permitido acercar literatura 
y música, se ha comprobado cómo 
pueden transmitir razón y emoción 
ambas y, que pueden compartir técni-
cas similares. 

.  

Narrar es componer 
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CENTRE 

Institut Fort Pius 
 

AUTORIA 

Àlex Jiménez Becerra 
 

TUTORIA 

Sergi Sacristán  

Marzal 
 

MATÈRIA 

Física  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 
Sempre m’ha intrigat el temps. El 
considero una magnitud molt impor-
tant i, quan m’aturo a pensar-hi, m’a-
dono que difícilment l’entenc. Una de 
les meves principals motivacions per 
a fer aquest treball va ser descobrir 
per què el temps no és sempre igual, 
per què a vegades ens sembla que 
transcorre diferent. 

Això em va decidir a fer un treball 
sobre la Teoria de la Relativitat Espe-
cial d’Albert Einstein, una idea arrisca-
da i complicada, que m’ha portat fi-
nalment a entendre molt millor qües-
tions com per què dos fenòmens els 
podem veure diferents, segons el seu 
moviment, o la famosa fórmula de 
E=mc 2 .    
 

Procés d'elaboració 
Així, el meu treball, “A la caça del 
muó”, comença amb alguns descobri-
ments en el camp de la física anteri-
ors a les conclusions d’Einstein, com 
l’experiment de Michelson i Morley, 
que va concloure que l’èter no existia. 
Seguidament, encaro el gruix de la 
Teoria treballada, utilitzant diverses 
analogies que el jove físic alemany va 
plantejar per a fer la seva teoria més 
entenedora. Per a la meva sorpresa, 
una bona part del desenvolupament 
matemàtic d’Einstein es pot entendre 

amb les matemàtiques de batxillerat, 
cosa que em demostra que, si aques-
ta teoria es veu tan difícil de com-
prendre, és per com canvia totalment 
la nostra concepció del temps. I és 
que, quan un esdeveniment es mou a 
velocitats molt properes a la de la 
llum respecte d’un observador, la 
mecànica deixa de ser útil per a estu-
diar els moviments, i cal una nova 
concepció de magnituds com el 
temps i les longituds. 

Però el veritable repte és, sense cap 
dubte, trobar la forma de demostrar 
el que postula la teoria, és a dir, una 
part pràctica per a aquest treball. I 
aquí és on entren els muons, unes 
partícules, resultants de la interacció 
dels raigs còsmics amb les partícules 
de l’atmosfera, que viatgen gairebé a 
la velocitat de la llum i que tenen una 
vida tan curta que, de no ser pels 
efectes relativistes, no arribarien fins 
a la superfície de la Terra (a nivell del 
mar). Em vaig proposar construir un 
aparell capaç de detectar muons, i si 
realment en detectava, estaria de-
mostrant indirectament la Teoria de 
la Relativitat Especial. Construir una 
màquina així pel meu compte és gai-
rebé impossible, amb els meus conei-
xements d’enginyeria. Vaig tenir la 
sort, però, que el Massachusetts Insti-
tute of Technology (el MIT) havia dis-
senyat un detector de muons per a 
estudiants, relativament fàcil de cons-
truir (si se sap soldar i es té un bon 
pols). 
 

Conclusions 
Finalment, aquest detector, construït 
per mi, m’ha permès detectar muons 
a nivell del mar, cosa que demostra la 
Relativitat Especial. En conclusió, a 
més, cal destacar que aquest treball 
ha estat tota una aventura per a mi, 
que m’ha aportat molt de coneixe-
ment i que m’ha servit per a créixer 
com a futur científic. 

A la caça del muó 
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CENTRE 

Institut  Jaume  
Balmes  

 
AUTORIA 

Isabel Martínez 
 Fernández 

 
TUTORIA 

Pietat Horta 
 

MATÈRIA 

Biologia, filosofia  
i música  

 
TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi. 
Disseny i producció 

  

Idea inicial 
Aquest treball estudia els efectes quí-
mics i biològics que genera la música 
al nostre cervell, amb la finalitat d’a-
plicar les conclusions al sistema edu-
catiu general. La hipòtesi és: la músi-
ca, per si mateixa i/o incorporada en 
l’ensenyament d’altres assignatures, 
pot millorar el rendiment acadèmic 
dels estudiants i el seu benestar. L’ob-
jectiu final era posar a disposició de la 
comunitat escolar un portal web que 
permet compartir idees, projectes i 
experiències d’arreu del mon que 
incorporen la música en l’ensenya-
ment de qualsevol assignatura. 
Aquest web és Musicaula.webnode.es   

 
Procés d'elaboració 
He partit de la consulta d’estudis so-
bre música i neurociència, amb lli-
bres, documentals, i publicacions  
científiques (tesis doctorals, articles 
en revistes especialitzades) que docu-
menten els beneficis de la música en 
l’activitat del cervell. He seguit amb 
una comparació dels  sistemes educa-
tius de la Unió Europea,  tot relacio-
nant resultats generals amb hores 
d’estudi de música. A partir d’aquí he 
buscat fonts directes, entrevistant 
(presencialment, per telèfon o per 

correu electrònic) més de vint perso-
nes. He pogut parlar  amb alts funcio-
naris dels tres nivells administratius 
(català, espanyol i de la Unió Euro-
pea) per preguntar-los per què no hi 
ha més música a l’ensenyament gene-
ral. He investigat sobre models expe-
rimentals, que basen tot l’ensenya-
ment en la música. Es el cas de Bio-
philia, impulsat per sis països nòrdics. 
He entrevistat una professora de No-
ruega, responsable en la seva regió de 
la implantació d’aquest programa 
durant dos anys. He visitat l’escola 
Pereanton de Granollers, amb un sis-
tema que incorpora la música en l’a-
prenentatge general, i he participat 
en una classe de matemàtiques feta 
amb música. 

 
Conclusions 
Cada cop hi ha més evidències cientí-
fiques que confirmen l’altíssima acti-
vitat intel·lectual que la música gene-
ra al cervell: activa àrees de llenguat-
ge, moviment i memòria, aporta sen-
sació de plaer, crea empatia i cohesió 
de grup. Tots aquests beneficis poden 
aplicar-se al nostre sistema educatiu.  
Aprendre música no és perdre el 
temps: als països on es fan més hores 
de música a l’ensenyament general és 
on hi ha millors resultats acadèmics. 
He creat un model d’enquesta per als 
centres d’ensenyament que vulguin 
consultar als seus alumnes l’interès 
per activitats musicals. Les respostes 
a centres de Barcelona, València, Còr-
dova, i Estats Units coincideixen: l’ac-
ceptació d’activitats de qualsevol as-
signatura fetes amb música és molt 
alta. El material reunit en aquesta 
investigació ha servit per a fer Musi-
caula.webnode.es, un portal que re-
cull fórmules, idees, propostes i pro-
jectes per a introduir la música com a 
eina d’aprenentatge, i que vol ser un 
instrument al servei de la comunitat 
escolar. 

Música i neurociència, aplicacions  
pràctiques per a l’educació 
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CENTRE 

Institut Jaume  
Balmes 

 
AUTORIA 

Darío Simón Abelló 
 

TUTORIA 

Jonatan Palacín i 
 Elisenda Vila 

 
MATÈRIA 

Visual i Plàstica.   
Història de l’art  

 
TIPOLOGIA 

Creació artística  
  

Idea inicial 
Aquest treball té com a objectiu l’estudi 
teòric i pràctic de les instal·lacions artísti-
ques com a pas previ i imprescindible a la 
realització d’una instal·lació artística pròpia. 

Un cop iniciada la recerca, em vaig 
adonar ràpidament que el concepte 
d’instal·lació artística i els seus límits 
han estat des dels seus inicis motiu de 
controvèrsia. La paradoxa d’aquesta 
situació és que tot i la gran populari-
tat d’aquesta disciplina en l’art con-
temporani, resulta realment difícil fer 
una cerca d’informació de la matèria, 
degut a l’escassa bibliografia específi-
ca. Amb aquest treball pretenc fer un 
recull de tota aquesta informació dis-
persa i tractar els conceptes bàsics 
relacionats amb la pràctica de la ins-
tal·lació i afegir el meu granet de sor-
ra a través de les reflexions resultants 
de visites a instal·lacions i de la pròpia 
creació de dos projectes instal·latius. 

Procés d'elaboració 
El marc teòric té dues vessants. Per una 
banda contempla aspectes com ara la 
instal·lació en el món de l'art, definici-
ons històriques d’aquest concepte i 
una proposta de classificació pròpia 
segons diferents paràmetres. D’altre 
banda, conté possibles línies posteriors 
d’experimentació i reflexions sobre 
diferents facetes relatives a aquesta 

pràctica artística, basades en la pròpia 
experiència com a espectador de diver-
ses instal·lacions. Com a experiència 
final, vaig realitzar dos projectes d’ins-
tal·lació artística, l’últim del quals fou 
seleccionat en la convocatòria anual 
Recorreguts Sonors. 

La metodologia d’aquest treball ha 
seguit dos camins paral·lels, un teòric i 
un altre pràctic. Per a la tasca de docu-
mentació he consultat un bon nombre 
de llibres. Respecte a Internet, l’he 
consultat en menor mesura; sobretot 
he utilitzat les pàgines web dels mu-
seus on es troben les obres comenta-
des en el treball. L’altre camí d’investi-
gació ha consistit en la visita durant el 
curs 2018-2019 d’instal·lacions en festi-
vals, museus i galeries d’art, a fi d’apro-
fundir en el coneixement de la matèria 
a través de l’observació i  l’experiència. 

Així mateix, vaig participar en el curs 
“Instal·lacions artístiques. De la idea a 
l'acció” organitzat pel Centre Cívic Con-
vent de Sant Agustí i dictat per l’artista 
Irma Marco. 

Conclusions 
La idiosincràsia de les instal·lacions 
artístiques resideix en dos aspectes 
fonamentals. Per una banda, mitjan-
çant experiències immersives i interac-
tives, les instal·lacions aconsegueixen 
incorporar a l’espectador en l’obra com 
una presència sensitiva i activa, apro-
pant-se així al somni de retornar el 
sentiment d’atemporalitat, més propi 
de la música o el teatre, a les arts plàs-
tiques. D’altra banda, la naturalesa 
interdisciplinària d’aquest gènere artís-
tic i l’evolució de les  tecnologies per-
met una gran llibertat creadora i una 
expansió constant en la creació de 
nous models d’instal·lacions. En aquest 
treball s’exposa una tipificació personal 
d’algunes tècniques creatives fruit de 
l’observació analítica de diferents pro-
jectes instal·latius. Finalment, a través 
de l’experiència com a creador he cop-
sat la importància del paper que ju-
guen l’espai, els materials, l’ubicació i la 
disposició dels elements en el diàleg 
entre el concepte inicial i l’obra final. 

Estudi, reflexió i creació entorn  
a la instal·lació artística 
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CENTRE 

Institut Jaume  
Balmes 

 
AUTORIA 

Clara Alegre Castellà 
 

TUTORIA 

Maria Pietat Horta 
 

MATÈRIA 

Psicologia  
 

TIPOLOGIA 

Recerca-acció 
  

 

Idea inicial 
El mètode LEGO® SERIOUS PLAY® és 
una tècnica que com el seu nom indi-
ca, utilitza peces Lego per jugar d'una 
manera seriosa i s'utilitza per facilitar 
la comunicació, la reflexió i la resolu-
ció de problemes dins d'un col·lectiu 
o a nivell individual. 

Parteixo la meva recerca a partir d'a-
questes dues preguntes: 

Quina explicació científica hi ha que 
justifiqui l'eficàcia d'aquesta metodo-
logia aparentment tan lúdica? 

És aplicable el LSP en l'àmbit de l'edu-
cació no formal? 

 
Procés d'elaboració 
L'objectiu del treball era validar la 
meva hipòtesi. Ho vaig fer per una 
banda, fent una recerca bibliogràfica 
per corroborar la base científica, i per 
un altre, fent entrevistes a experts en 
el tema per complementar-ho. Per 
últim, per esbrinar de primera mà si la 
metodologia era resolutiva fora de 
l'àmbit formal, vaig dissenyar un ta-
ller LSP per fer en un espai de lleure, 
en concret a l'Esplai Turons, l'esplai 
on vaig des dels sis anys. 

 

El treball està dividit en dos blocs: la 
part teòrica i la part pràctica. La part 
teòrica també està subdividida; abans 
d'entrar en matèria, vaig trobar con-
venient explicar els aspectes de la 
neurociència que ajudaran a entendre 
per què existeixen els aprenentatges 
a través del joc, i a posteriori em vaig 
centrar amb la metodologia LEGO® 
SERIOUS PLAY® en essència. 

La part pràctica consta de tot el pro-
cés que s’ha de seguir per preparar 
una sessió LSP, el desenvolupament 
d’aquesta i els resultats que es van 
obtenir. A més adjunto les vivències 
personals i un parell d’entrevistes que 
han sigut clau per arrencar aquest 
treball de recerca. 

Per últim el treball acaba amb unes 
conclusions de tot plegat i corrobo-
rant la meva hipòtesi. 

 
Conclusions 
LEGO SERIOUS PLAY i qualsevol meto-
dologia que utilitzi el joc com a ele-
ment principal, a part de ser aplicable 
a tots els àmbits ho es també per a 
totes les persones, indiferentment de 
l’edat. Al cap i a la fi, infants, joves, 
alumnes, empresàries, professores 
etc. totes som persones i aprenem de 
la mateixa manera, que és a través de 
les emocions, les quals estan presents 
al llarg de la nostra vida. 

Metodologies com el LEGO SERIOUS 
PLAY que utilitzen el joc per facilitar 
l'aprenentatge formaran part de l'e-
ducació futura. Seran una nova mane-
ra d'aprendre, ja que podran ser apli-
cades a tots els àmbits (tant professi-
onals com no professionals) i les po-
dran dur a terme persones de totes 
les edats, des de les més petites, per 
aprofundir en el coneixement d'elles 
mateixes i de la resta de companyes, 
fins a les més grans per crear projec-
tes en grup de forma dinàmica i asse-
gurant que participi tothom. 

Lego Serious Play, l’aprenentatge  
a través del joc 
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CENTRE 

Col·legi Lestonnac 
de Barcelona 

 
AUTORIA 

Helena Martí Segarra 
 

TUTORIA 

M. Teresa Queralt 
Compte 

 
MATÈRIA 

Química i biologia 
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 
Em vaig plantejar les següents hipòte-
sis:  “potser els menús escolars, a 
l’estar dissenyats i revisats per un 
especialista, seran equilibrats” i 
“potser depenent del barri en el que 
es trobi l’escola, variaran els menús 
corresponents adaptant-se a les situa-
cions socials i econòmiques”. 

Els meus objectius eren els següents: 
comparar diferents menús escolars 
tenint en compte el tipus d’escola i 
barri, trobar els principis en els que es 
basen els especialistes a l’hora d’ela-
borar un menú equilibrat i què és el 
que tenen en compte, analitzar si són 
realment equilibrats aquests menús 
prèviament coneixent a fons com és 
una dieta mediterrània i les principals 
funcions de les biomolècules, estudiar 
el coneixement de la població sobre 
aquest tema i per últim elaborar el 
meu propi menú mensual tenint en 
compte tots els factors anteriors. 

 

Procés d'elaboració 
Inicialment hi havia punts del meu 
tema que desconeixia totalment però 
després de cercar informació i emma-
gatzemar-la en fitxers per poder tenir 
un petit resum del que anava trobant, 
vaig aconseguir una primer informa-
ció que, tot i ser molt bàsica, em va 

permetre aprofundir i desenvolupar 
tots els aspectes del meu tema. 

Vaig començar amb el meu treball de 
camp es basava en realitzar entrevis-
tes a professionals com en doctor 
Xavier Álvarez, l’Anna Franco i en José 
Ávila per tal d’obtenir informació de 
primera mà i així després poder ana-
litzar els menús de cada escola tenint 
en compte les pautes que m’havien 
facilitat. També vaig enviar una en-
questa a un grup de 100 persones per 
tal de conèixer la seva consciència res-
pecte el meu tema. Tanmateix, vaig 
elaborar el meu propi menú mensual 
equilibrat però, per fer aquesta feina, 
vaig haver de consultar pàgines webs de 
nutrició, de la Generalitat de Catalunya i 
he hagut de veure diferents vídeos que 
tractaven molt bé el tema. 

 

Conclusions 
La majoria dels menús, a l’estar disse-
nyats per un especialista, són equili-
brats tot i que no tots segueixen es-
trictament la dieta mediterrània. 
Aquesta conclusió verifica la hipòtesis 
que m’havia plantejat inicialment i 
l’he pogut assolir ja que he complert 
els meus objectius. També, he pogut 
refutar la meva segona hipòtesi ja 
que cada escola administra els recur-
sos econòmics com vol i no necessàri-
ament influeix la situació econòmica i 
social a l’hora de realitzar un menú. 

Després de realitzar aquest treball, he 
pogut comprovar que avui en dia 
molta gent desconeix que és la dieta 
mediterrània i per tant encara no l’ha 
incorporat en la seva vida i també, 
que molts joves no estan a gust amb 
el que mengen ja que el més correcte 
(científicament parlant), no és el que 
crida més la seva atenció. 

En resum, falta conscienciar a molta 
gent de les conseqüències i malalties 
derivades d’una mala alimentació 
especialment als joves, ja que es tro-
ben en una etapa de desenvolupa-
ment i no són conscients de tot el que 
això comporta. 

Anàlisi comparatiu dels menús escolars en 
la ciutat de Barcelona 
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CENTRE 

Col·legi Lestonnac 
de Barcelona 

 
AUTORIA 

Marc Estivill Alonso 
 

TUTORIA 

Francesc González 
Molano 

 
MATÈRIA 

Biologia  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

 

Idea inicial 
La hipòtesi definitva va ser la següent: 
“Potser els diferents elements del quefir 
poden inhibir el creixement de certs 
microorganismes com: E. Coli, Ps. fluo-
rescens, Mc. luteus o B. cereus.” 

Durant l’estada al laboratori i mentre 
es feia el treball de camp es volien 
assolir tres objectius principals. El 
primer, comprovar si els diferents 
elements que componen el quefir de 
la llet (sèrum, quall i grànul) tenen o 
no activitat antimicrobiana enfront 4 
soques de diferents bacteris. El segon 
objectiu, poder observar sota micros-
copi microorganismes provinents del 
quefir i saber-los identificar i classifi-
car. El tercer objectiu, entrar en contac-
te amb el món de la microbiologia i de la 
investigació de cara al propi futur 

Procés d'elaboració 
La informació per poder realitzar el 
marc teòric es va extreure de diversos 
articles científics i llibres que es tro-
ben detallats a la bibliografia. Una 
altra font d’informació ha estat l’as-
sessorament constant d’experts en 
microbiologia. 

Per tal d’assolir els objectius plante-
jats es van fer diferents experiències 
al laboratori, sota la supervisió d’en 
Marc Llirós al laboratori de l’IdIBGi. 
Les diferents experiències realitzades 
es podrien classificar en tres grups en 

funció del seu objectiu principal: 

Tractament i control de les soques 
proporcionades per l’Ajuntament de 
Barcelona. Realització d’un banc de 
dilucions per tal de tenir colònies aï-
llades de microorganismes provinents 
de la fase líquida del quefir, per des-
près poder observar-les sota micros-
copi. Preparació dels components del 
quefir i les soques per comprovar 
l’activitat antimicrobiana del quefir. A 
la memòria del treball s’aprofundeix 
en les experiències i tots els protocols 
seguits.  

Conclusions 
La hipòtesi que es va investigar i el 
primer objectiu de la recerca anaven 
molt lligats si bé, és cert que es va 
poder comprovar si el quefir inhibia el 
creixement de microorganismes pro-
blema el resultat de la recerca ha 
estat negatiu i per tant en base als 
resultats obtinguts no podem atribuir
-li aquests efectes al quefir. 

Cal dir que tot hi que el resultat sigui 
negatiu existeix una línia d’investiga-
ció que indica que certs components 
microbiològics del quefir, aïllats po-
den tenir certs efectes inhibitoris so-
bre determinats patògens. Això unit a 
un lleuger resultat d’inhibició al grà-
nul davant de B. cereus ens pot por-
tar a pensar que plantejar el quefir 
com a potencial antibiòtic no és una 
idea encertada, però d’altra banda i 
donat  el seu ric microbioma 
(observat durant la realització del 
segon objectiu i descrit a la part teòri-
ca d’aquest treball) es podria arribar a 
usar per obtenir-ne mostres aïllades 
de certs microorganismes d’interès. 

El segon objectiu es pot dir que es va 
complir sense cap contratemps de 
gran rellevància, i es poden consultar 
alguns resultats a la memòria escrita. 

Finalment i amb una gran satisfacció 
personal el tercer objectiu es pot dir 
que també s’ha complert i he pogut 
veure i interactuar amb el món de la 
ciència durant una setmana de la mà 
d’en Marc Llirós i del IdIBGi. 

Estudi de les propietats antibacterianes  
del quefir de la llet 
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CENTRE 

Institut Poeta  
Maragall 

 
AUTORIA 

Rita Ollé i  
Paula Izquierdo 

 
TUTORIA 

Miquel Puig 
 

MATÈRIA 

Socials, sociologia, 
ètica i medi ambient.  

 
TIPOLOGIA 

Disseny i producció. 
Recerca-acció 

  

Idea inicial 
L’objectiu principal del nostre treball 
de recerca és descobrir què és una 
ecovila. 

Amb el nostre treball de camp volem 
viure una experiència en primera per-
sona en un projecte comunitari. A 
partir d’aquesta vivència, esbrinar 
com funcionen iniciatives d’aquesta 
tipologia i mitjançant una anàlisi, des-
cobrir quins són els reptes als quals 
s’enfronten. 

Les preguntes que volem resoldre 
amb el nostre treball de recerca són: 
què és una ecovila?; quan un projecte 
es pot denominar com a tal?; les eco-
viles són un moviment plural?  i; hi ha 
una consciència col·lectiva del que 
són les ecoviles? 

 
Procés d'elaboració 
El treball que us presentem a continu-
ació, “Ecoviles, què són?” és un estudi 
sobre les ecoviles amb la finalitat de 
poder entendre i definir el concepte. 

El treball es divideix en dues parts 
principals: la teòrica i la pràctica. 

En la primera hem realitzat una inves-
tigació històrica i funcional de les eco-
viles mitjançant fonts bibliogràfiques i 
web gràfiques. 

La segona part inclou un estudi en 
primera persona d’un projecte comu-

nitari embrió, un anàlisi mitjançant el 
sistema DAFO, una entrevista, un 
vídeo i una enquesta amb l’objectiu 
de descobrir el grau de coneixement 
de les ecoviles. 

El període d’investigació i realització 
del treball ha tingut una durada de 
vuit mesos compresos entre el maig 
de 2019 i el gener de 2020. Tota la 
investigació teòrica s’ha dut a terme a 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, 
mentre que la part pràctica s’ha divi-
dit entre les Planes d’Hostoles i les 
nostres ciutats. 

El procés d’investigació ha estat intens i 
exhaustiu, però realitzar una investiga-
ció en profunditat ens ha permès resol-
dre les preguntes realitzades a l’inici. 

 
Conclusions 
Podem afirmar que les ecoviles són co-
munitats de dimensions reduïdes nor-
malment ubicades en l’àmbit rural, que 
tenen com a eixos fonamentals d’actua-
ció; l’ecologia, una política i economia 
basades en la pau i el feminisme i la 
tolerància espiritual enfocades a un bé 
major, el benestar col·lectiu. 

El terme “ecovila” aspira recollir una 
tipologia de projectes diferents amb 
trets comuns. Un projecte es pot de-
nominar ecovila quan segueix les cinc 
directrius bàsiques (prioritat de co-
munitat, iniciatives de ciutadans, llui-
tar contra el control extern dels seus 
propis recursos, fort cos de valors 
compartits, centres de recerca i en-
trenament). 

Cada projecte però, té les seves parti-
cularitats ja que està dissenyat segons 
els interessos, necessitats i inquietuds 
de qui l’habita. Amb més de 10.000 
projectes arreu del món podem afir-
mar que les ecoviles són un movi-
ment plural que aspira a ser un movi-
ment global. 

Segons les respostes obtingudes a 
l’enquesta podem veure no es té una 
consciència clara del que són les eco-
viles però que es relacionen amb l’e-
cologisme i valors respectuosos amb 
l’entorn i les persones. 

Ecoviles, què són? 
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CENTRE 

Institut Poeta  
Maragall 

 
AUTORIA 

Júlia Megía i  
Morgana Sánchez 

 
TUTORIA 

Ramon Ballesté 
 

MATÈRIA 

Fotografia  
 

TIPOLOGIA 

Teatre, música  
i disseny 

  

Idea inicial 

L’artteràpia pot ser una eina útil en el 

desenvolupament correcte del funcio-

nament del centre educatiu? Aquesta 

pregunta és la nostra hipòtesi de tre-

ball. 

El nostre objectiu és mitjançant en-

trevistes i comparant dades sobre 

l’Artteràpia i el sistema educatiu, cre-

ar un projecte d’actuació pedagògica 

en el nostre institut, on l’artteràpia 

tingui un paper important. 

 

Procés d'elaboració 

Hem entrevistat docents i professio-

nals de l'àmbit de l’arteràpia: Marta 

castelar, Carles ramos, Olga pérez, 

Judith Foguet, Ane Ceballos, Lucia 

Vañó … 

Hem realitzat un petit documental 

amb la informació sintetitzada de les 

entrevistes. 

Finalment, hem elaborat un projecte 

que introdueix l’artteràpia dintre d’un 

Centre educatiu, mitjançant l’ús de 

tallers dins de l’aula. Hem dissenyat 

un seguit de marcadors per avaluar la 

seva eficàcia. 

Tota la informació l’hem obtingut a 

través de les pàgines web, la consulta 

i lectura de llibres especialitzats que 

parlen sobre l’arteràpia. 

 

Conclusions 

L’arteràpia fins ara ha estat una activi-

tat i professió poc valorada al nostre 

país des del punt de vista de les insti-

tucions públiques. S’ha desenvolupat 

exclusivament dins de l’àmbit privat. 

D’altra banda, hem constatat que el 

sistema educatiu actual no és massa 

receptiu a la inclusió de l’arteràpia 

dins del seu funcionament habitual. 

Des del nostre treball, fem una crida 

per aconseguir que l'artteràpia tingui 

una repercussió molt més activa i una 

presència important dintre de les 

escoles tant de primària com de se-

cundària, atesos els seus beneficis 

pedagògics. 

Reivindiquem que les institucions 

públiques es facin ressò de la trans-

cendència del treball dels professio-

nals de l’arteràpia com a assessors i 

acompanyants de la tasca educativa 

dels mestres i el professorat dins les 

escoles i els instituts. 

Artteràpia i educació 
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CENTRE 

Col·legi Sagrat Cor 
Diputació 

 
AUTORIA 

Montserrat García 
Cerqueda i David 

González Lóciga 
 

TUTORIA 

Judit Castro 
 

MATÈRIA 

Filosofia, ciència  
i religió 

 
TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 

"Eppure è un mito" tracta sobre les 

relacions d'alguns pensadors amb la 

religió cristiana al llarg de la història, 

des de l'antiguitat fins al segle XIX i 

intenta aclarir els conflictes que han 

constituït una raó de pes a l'hora de 

jutjar la compatibilitat entre la ciència 

i la religió. 

La hipòtesi del nostre treball és que 

l'aparició dels conflictes, compresos 

entre el segle V dC i XIX dC, entre 

pensadors i la religió cristiana és de-

guda a una rivalitat i una incompatibi-

litat entre ciència i cristianisme; i l'ob-

jectiu és falsar la nostra hipòtesi i, per 

tant, desmitificar les llegendes al vol-

tant de les relacions aparentment 

conflictives entre alguns científics i la 

religió cristiana, i identificar les causes 

i motiu pels quals han aparegut. 

 

Procés d'elaboració 

Primerament vam simular la recerca 

que faria una persona totalment o 

parcialment desinformada sobre 

aquests conflictes amb l'objectiu d'e-

laborar una llista de casos a estudiar. 

Vam decidir centrar-nos en la relació 

que la religió va tenir amb els se-

güents científics o pensadors: Hipàtia, 

Servet, Copèrnic, Kepler, Bruno, Gali-

leu, Leclerc i Darwin. 

Durant aquest període també vam 

decidir usar, gairebé exclusivament, 

fonts documentals que continguessin 

fonts oficials, com ara cartes, actes o 

judicis, i intentar evitar les pàgines 

web, que solien contenir informació 

poc versemblant. 

A continuació vam desenvolupar els 

casos, que vam ordenar seguint dos 

criteris: l'àmbit dels seus estudis i 

l'ordre cronològic. Cada cas s'estruc-

tura d'una manera semblant: comen-

ça amb una part biogràfica així com 

una descripció del context social, polí-

tic i religiós del moment, ja que consi-

derem que va afectar molt el desen-

volupament de cada conflicte, segui-

dament s'explica amb més profundi-

tat el conflicte i acaba amb una con-

clusió més subjectiva. 

Al final del treball s'exposa una reco-

pilació de la conclusió de cada cas i es 

fa una conclusió general. 

 

Conclusions 

En primer lloc, havent investigat críti-

cament els diferents casos podem 

falsar la hipòtesi. En segon lloc, les 

causes de l'aparició dels mites que 

nosaltres hem identificat són les se-

güents: d'una banda, l'interès perso-

nal i la subjectivitat d'alguns investi-

gadors i divulgadors, i de l'altra ban-

da, la dificultat en delimitar el signifi-

cat i la diferència entre ciència i filo-

sofia. D'una manera més general po-

dem englobar les causes anteriors en 

la falta d'actitud crítica tant per part 

dels investigadors com per part dels 

receptors. 

Eppure è un mito 
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CENTRE 

Salesià Sant Josep 
 

AUTORIA 

Aglaia López-Bago 
Muñoz 

 
TUTORIA 

Josele Borràs 
 

MATÈRIA 

Biologia  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 

L’objectiu del meu treball, sobre la 

leucèmia, des d’un inici no era trobar 

resposta a una hipòtesi, ni tan sols 

em vaig plantejar el formular-la. El 

meu objectiu era assolir més coneixe-

ments sobre aquesta malaltia i les 

tècniques que s’utilitzen per a desco-

brir possibles causes. 

 

Un altre objectiu necessari i important 

era endinsar-me en un laboratori de 

recerca en el que pogués posar en pràc-

tica part de la part teòrica,  veure com 

es treballa en un laboratori i familiaritzar

-me en un ambient de recerca. 

 

Procés d'elaboració 
 Vaig realitzar el treball seguint un 

ordre lògic:  

 Introducció: elecció del treball, 

motivació i objectiu. 

 Part teòrica: càncer, leucèmia, 

cromosomes... 

 Part pràctica: realització de les 

tècniques al laboratori. 

 Conclusions del treball. 

 

La part teòrica està confeccionada 

amb moltes dades extretes d’apunts 

de l’assignatura de biologia i amb 

molta informació de consultes fetes  

a internet.  

 

La meva part pràctica, realitzada al 

laboratori, va estar guiada pel perso-

nal del Laboratori de  Citogenètica 

Molecular, dels quals vaig aprendre 

molt i vaig poder extreure molta in-

formació.  

 

Aquí vaig realitzar tècniques citogenè-

tiques amb mostres de malalts de 

leucèmia limfàtica crònica amb cario-

tip complex. 

 

La tècnica citogenètica realitzada va 

ser la hibridació fluorescent in situ 

(FISH), una tècnica de tinció que s’uti-

litza per localitzar una seqüència con-

creta d’ADN d’un cromosoma.  

 

Conclusions 

Les conclusions que extrec del treball 

de recerca, és que cada tècnica cito-

genètica té els seus avantatges en 

l’obtenció dels resultats d’alteracions 

cromosòmiques. Les tècniques són 

complementàries, és a dir, quantes 

més proves realitzis, més precisos 

seran els resultats. 

 

Aquest estudi m’ha aportat molts 

coneixements sobre la leucèmia, una 

malaltia molt desconeguda per mi i 

per a la majoria de la població. He 

après tècniques que desconeixia com-

pletament i que ajuden a la investiga-

ció d’aquesta malaltia i dels tracta-

ments més adequats. 

 

També m’ha fet veure, que tota la 

recerca realitzada en laboratoris és 

molt important per obtenir avenços 

en les investigacions i ajudar a trobar 

possibles cures.  

Tècniques d’investigació en l’àmbit de la LLC 
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CENTRE 

Salesià Sant Josep 
 

AUTORIA 

Anna Martí Estapé 
 

TUTORIA 

Carles Llavona  
Arregui 

 
MATÈRIA 

Ciències socials  
 

TIPOLOGIA 

Explicatiu i d’anàlisi 
  

Idea inicial 

Des d'un principi, tenia clar que volia 

crear un treball de recerca punyent i 

esclaridor sobre algun tema d’àmbit 

social. Vaig escollir el tema a l'habitat-

ge perquè era una opció que encaixa-

va amb aquesta visió incial. Pel que fa 

a l'objectiu principal de treball, 

aquest es va anar formant a mesura 

que avançava el treball. No va ser fins 

a les entrevistes que vaig veure clar 

que l'enfocament del meu treball 

anava de cara a la creació d'una pro-

posta de millora de la situació actual 

de l'habitatge a Barcelona. 

 
Procés d'elaboració 
Després d'investigar bé la part la part 

teòrica del tema  amb l’ajuda i la guia 

del meu tutor, vaig iniciar la meva 

part pràctica aprofitant les passades 

eleccions municipals de 2019. Per a 

aquest part, vaig analitzar les prome-

ses electorals en matèria d'habitatge 

dels partits polítics més rellevants de 

l’escena política barcelonina. 

La segona part de la pràctica del tre-

ball va ser la realització d’entrevistes 

a cinc persones en àmbits i amb opi-

nions diferents sobre aquest tema.  

Entre els entrevistats es trobaven un 

membre de la PAH, l’actual regidora 

d’habitatge de L’Ajuntament de Bar-

celona, un advocat. 

 
Conclusions 
“Enlloc com a casa" és un projecte 

que gira al voltant de la preocupant 

situació en matèria d’habitatge que 

pateix actualment la ciutat de Barce-

lona.Sota aquesta premisa, es tenen 

en compte dos drets clau que hi inter-

venen. el dret a l’habitatge i el de 

propietat. El producte final del treball 

a la aprt pràctica és una proposta de 

millora basada en la investigació teò-

rica del tema, l’anàlisi de les prome-

ses electorals dels diferents partits 

polítics i l’opinió dels representants 

dels àmbits primordials d'aquesta 

situació. 

Enlloc com a casa. Problemàtica actual de 
l’habitatge a Barcelona 
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Publicació que recull  la fitxa resum elaborada per les autores i autors 
dels treballs de recerca presentats en motiu de la XI Mostra de Recerca 
Jove Eixample. 

 

Servei Educatiu Eixample 
Centre de Recursos Pedagògics de l’Eixample 
c/Mallorca 219 
08008 Barcelona 
a8901111@xtec.cat 
https://serveiseducatius.xtec.cat/eixample  
 

 

https://serveiseducatius.xtec.cat/eixample

