
         Generalitat de Catalunya 
         Departament d'Ensenyament 
         INS CUBELLES 

PROPOSTES DE  

TREBALLS DE RECERCA  

 
Promoció 2011-12 

 

 
Departament de Socials 
 
Geografia i Història 

 

Patrimoni arquitectònic de Cubelles 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Elaborar un catàleg del què hi havia, del què hi ha i del que córrer perill de desaparèixer. Requereix de 
l’alumnat conèixer (o voluntat de conèixer) el poble i el seu entorn per localitzar aquest patrimoni i analitzar 
el seu context territorial i històric. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Fotografies 
Fonts periodístiques 
Entrevistes a experts locals 
Bibliografia sobre història de l'arquitectura sobre estils arquitectònics 
Bibliografia sobre història local 

 

Escultura a l’espai públic  
 
 

Finalitat de la recerca: 
Elaboració d'un catàleg d'escultures a l'espai públic 
Anàlisi de les escultures 
Pervivència de l’art i la mitologia clàssica als carrers, places i jardins 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Fotografies 
Fonts periodístiques 
Entrevistes a experts locals 
Entrevistes amb els autors/es quan sigui possible 

 

L’estudi del franquisme a través de diversos tipus de fonts històriques  
 
 

Finalitat de la recerca: 
Anàlisi  social i cultural de l’Espanya (o Catalunya...) del franquisme partint de fonts orals, literàries o 
audiovisuals.  

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Recerca de fonts orals 
Comparació de fonts periodístiques (concretant temes) 
Fer un seguiment de diversos temes en setmanaris satírics-humorístics (Gutierrez, La Codorniz, El Hermano 
Lobo i/o El jueves) 
Anàlisi de fonts literàries: Nada de Carmen Laforet, Últimas Tardes con Teresa de Juan Marsé, … (també 
teatre) 
Anàlisi de pel·lícules: El pisito, El cochecito, El verdugo, Los santos inocentes, … 
Anàlisi de programes de TV o ràdio 
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Els noms dels llocs: Estudis de topinímia a Cubelles 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Hi ha poques coses en el llenguatge que estiguen tant vinculades al passat i al present de la nostra societat 
com la toponímia. Els barrancs, els assuts, les llomes, els corrals, els carrers, les places, les avingudes, les 
rieres i fins i tot els noms i malnoms de les persones que habiten o sovintegen aquells indrets. De fet, la 
història, una llegenda, l’advocació, un simple equipament o la pròpia inventiva d’homes i dones han acabat 
donant vida al llarg del temps als diferents topònims que passen a conformar la nostra geografia vital. 
La toponíma ens informa i ens avisa sobre els habitants, sobre la seua identitat i els seus orígens o sobre el 
pròpi entorn natural que els ha acollit i ha motletjat amb el temps. 
Tanmateix, els topònims són també descripció exacte en mapes urbans, guies naturals i bases de dades. 
En fí, estem parlant d’un patrimoni cultural, un tresor viu, assistit per la gent més gran i que la gent més jove 
ha d’endreçar cap al futur i cap a la utilitat. Tal volta Cubelles i l’estudi i investigació de la seua toponíma 
siga un punt de partida per reconèixer la personalitat d’un poble i les seues gents. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Itinerari d’estudi de la toponímia A Cubelles: 
1.-Nom del municipi 
2.-Toponímia urbana 
2.1.1.-Barris, urbanitzacions i polígons industrials 
2.1.2.-Vies Urbanes 
2.3.-Equipaments 
2.4.-Masies 
3.-Accidents geogràfics 
4.-Camps d’aplicació en les TIC 

 

Sistemes d’Informació Geogràfica aplicats en l’estudi de la població  
 
 

Finalitat de la recerca: 
Amb aquesta proposta es pretén posar l'accent en la representació de la informació georeferenciada amb 
l'ajuda d'aplicacions informàtiques lliures (freeware) com Google Earth. La informació georeferenciada és 
aquella de la qual coneixem la seva localització (coordenades geogràfiques). L’escala pot ser Catalunya, 
Espanya o Unió Europea. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Selecció de fonts demogràfiques 
Elaboració dels mapes: el procés cartogràfic (selecció dels recursos gràfics/llegenda, etc) 
Interpretació dels mapes 
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Religió 
 

Arrels cristianes de Cubelles 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Aprofundir en el coneixement de l'element religiós en la topografia, urbanisme i tradicions locals de 
Cubelles. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Visita i observació d'edificis religiosos 
Recollida de dades religioses sobre festes i tradicions locals. 
Fotografies 
Trobades amb persones responsables de l'activitat religiosa de la vil.la. 
Lectura de textos històrics i religiosos 
Consulta de bibliografia a Internet. 

 

Present islàmic de Cubelles 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Aprofundir en el coneixement de la presència actual de l'Islam en l'entramat social de Cubelles. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Visita i observació de lloc relacionats amb pràctiques islàmiques a Cubelles 
Recollida de dades sobre festes i tradicions islàmiques a Cubelles 
Fotografies 
Trobades amb persones responsables de la comunitat musulmana de Cuebelles 
Lectura de textos històrics i religiosos 
Consulta de bibliografia i Internet. 
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Filosofia, Psicologia i Sociologia 
 
 

Estudi d’un filòsof,  d’un concepte filosòfic 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Es tractaria de triar o bé un filòsof dels esmentats en primer de batxillerat (per exemple, Sòcrates, Sartre o 

Nietzsche) i estudiar el seu pensament; o bé triar un concepte filosòfic (per exemple, el temps, Déu, la 

llibertat, la felicitat, el plaer, el sentit de la vida, el mal, o un concepte estètic com la lletjor) i perseguir les 

seves metamorfosis en diferents autors o eventualment en diferents manifestacions històrics i culturals.  Es 

pot plantejar també una recerca en torn a un debat ètic (per exemple, l’eutanàsia, el suïcidi, etc.), prenent en 

compte que els temes ètics solen tenir aspectes psicològics i sociològics rellevants). El treball és bibliogràfic 

i especulatiu. 

 

Estudi d’un fenomen psíquic 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Es tractaria d'enfocar un fenomen psíquic (per exemple, la memòria, la intel·ligència o el somni) i estudiar-ho 

a fons, en el seu funcionament sa i/o patològic. El treball implica fer una recerca bibliogràfica abundant, 

entrevistes a professionals de l’àmbit de la salut mental i eventualment experiments psicològics. 

 

Estudi d’un fenomen social 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Es tractaria de centrar la recerca en un comportament col·lectiu, per exemple, un moviment social (com el 

moviment dels indignats, el moviment okupa, etc.), o un fenomen social (com la violència de gènere o les 

noves estructures familiars), o una teoria sociològica, com, per exemple, l’efecte Lucífer.  S’hauria d’estudiar 

el fenomen des d'un punt de vista teòric (recerca bibliogràfica) i fer un treball de camp. 
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Economia 
 

La creació d'una empresa 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Elaborar un pla d’empresa amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat d’èxit d’una idea de negoci a Cubelles, 
explicar l’origen de la idea, promotors, viabilitat comercial, viabilitat econòmica per acabar analitzant tots els 
tràmits necessaris per a la seva posada en marxa. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Identificació dels passos per a la elaboració d’un pla d’empresa. 
Consulta de bibliografia i webs especialitzades per a la creació d’una empresa. 
Entrevistes a organismes locals per a recollir informació necessària d’àmbit local. 

 

La gestió d’estocs en una empresa 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Aprofundir en la gestió d’estocs , analitzant els diferents sistemes existents i fent un treball de camp amb 
empreses locals de Cubelles o de la comarca. 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Recollida d’informació a partir de fonts bibliogràfiques i internet. 
Visita i entrevistes a empreses locals. 

 

L’èxit dels emprenedors i de les emprenedores 
 
 

Finalitat de la recerca: 
Estudiar els factors d’èxit d’una idea de negoci, estudiar algun gran emprenedor i les claus del seu èxit. Per 
què uns tenen èxit i d’altres no? 

Mètode de recerca i fonts d’informació: 
Consulta de bibliografia i internet. 
Lectura de bibliografies de grans emprenedors. 
Visualització d’entrevistes, documentals, etc 
Entrevistes amb emprenedors locals. 
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Llengües Clàssiques 
 

 

Arrels grecollatines de les tradicions i costums catalanes 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Establir relacions de similitud i de divergència entre les festes a l’antiguitat i les festes actuals 

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Estudi de les festes del món antic: particularitats, origen, evolució, lloc on es feien. 
� Establiment de paral·lelismes entre les festes antigues i les que es considerin equivalents a l’actualitat o 

a través del temps. 
� Recollida de dades. 
� Fotografies. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 

 

 

El llatí i la publicitat 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Recercar la pervivència del llatí en l’actualitat, es pot analitzar l’àmbit de la publicitat, l’àmbit de la premsa, 
l’àmbit musical, l’àmbit d’internet o l’àmbit dels video-jocs. 

Mètode de recerca i fonts d’investigació 
� Recerca de llatinismes o ús del llatí en qualsevol dels àmbits esmentats. 
� Diccionaris de llatí. 

 

 

La mitologia en l’art i la literatura 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Evidenciar la pervivència de la mitologia grecollatina en les arts i en la literatura. 

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Recerca d’obres artístiques (literàries, artístiques i musicals) que tractin un mateix mite. 
� Anàlisi del contingut de les obres escollides i del tractament que fan del mite. 
� Lectura, visualització o audició, segons escaigui, de les obres escollides. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 

 

 

Mitologia i cultura clàssica en els video-jocs 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Recercar la presència de la mitologia i la cultura clàssica en l’entorn dels video-jocs. 

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Recerca, descripció i interpretació d’elements o temes de la cultura grecollatina en els video-jocs.  
� Observació i test de diferents tipologies de video-joc. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 
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La cultura grega i romana al cinema 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
La recent i variada filmografia de temàtica clàssica(Àgora/ Fúria de Titans/Percy Jackson i el lladre del 
raig/Hispania/ Immortals, etc...)  pot ser objecte d’investigació, des de diferents àmbits es pot fer un estudi 
crític i d’anàlisi de diferents aspectes: socials, històrics, mitològics, etc.  

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Anàlisi i comentari d’algun dels temes esmentats.  
� Comparació de la realitat històrica amb el tractament donat en la pel·lícula. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 

 

Un cel ple de mites   
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Recercar l’origen mitològic de les constel·lacions.  

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Estudi de les constel·lacions del nostre hemisferi i el seu origen mitològic. 
� Observació del cel: ubicació de les diferents constel·acions. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 

 

 

Passat i present dels Jocs Olímpics 
 
 

Finalitat d’investigació i recerca 
Establir relacions de similitud i de divergència entre els Jocs Olímpics de l’antiguitat i els actuals. 

Mètode la recerca i fonts d’investigació 
� Estudi dels Jocs Olímpics de l’antiguitat: particularitats, origen, evolució, lloc on es feien. 
� Establiment de paral·lelismes entre els Jocs Olímpics de l’antiguitat i els actuals.  
� Recollida de dades. 
� Lectura de textos clàssics. 
� Consulta de bibliografia especialitzada i internet. 

 


