
IES Vescomtat de 
Cabrera 

TREBALL D'ESTIU. CURS 2n d’ESO CIÈNCIES NATURALS 

 
 

AJUDA A CONSERVAR I MILLORAR EL MEDI AMBIENT 

OBJECTIU 

El treball ha d'estar relacionat amb el medi ambient pròxim, amb la finalitat de respectar-lo i 
alhora augmentar el seu coneixement. 

Pots fer un estudi sobre algun element de l'entorn natural (reciclatge de materials, 
escombraries, contaminació d’aigües, compostatges, espècies autòctones, espècies en perill, 
animals abandonats, estat dels rius, estat dels boscos, problemes dels carrers, etc.). 

També pots fer una proposta concreta de millora de l'entorn pròxim, que descrigui una 
mancança i que hi inclogui una solució. 

 

PRESENTACIÓ 

El treball ha de tenir un mínim de 5 i un màxim de 10 fulls A4 escrits amb ordinador. Pots 
afegir-hi esquemes o fotografies relacionades amb el tema. 

El treball ha de constar de: 

Una portada amb el títol o amb el tema del treball. 

Al primer full hi ha d'haver el nom de l’autor/s i/o autora/es de l'estudi o treball. 
(INDIVIDUAL O EN GRUPS DE FINS A DOS PERSONES). 

Al segon full hi ha d'haver l’índex i el número de plana corresponent als apartats. 

Al tercer full hi ha d’haver l'objectiu del vostre estudi amb les propostes concretes.  

Els fulls del mig han d'incloure la investigació. 

a) Fixar-se en un problema que afecti al medi ambient.  

b) Explicar el problema concret (cal documentar-lo objectivament). 

c) Què podem fer per millorar-lo i quines solucions són possibles.  

d) Proposta concreta desenvolupada. 

e) Les conclusions o les solucions que creieu oportunes a mode de resum final. 

              L’últim full ha de fer referència a la bibliografia o pàgines web consultades. (Consultar 
el model de treball de la pàgina web de l’IES Vescomtat de Cabrera).          

 

AVALUACIÓ 

El departament de Ciències valorarà especialment el nivell investigació que hagi requerit 
l’elaboració del treball i, si són propostes, les solucions més efectives i possibles per portar-les a 
terme. 

No s’admeten treballs basats en la còpia de fragments de diferents fonts sense una investigació 
PRÒPIA. 

Aquest treball es tindrà molt en compte cara als resultats de la primera avaluació. 

 
NOTA: Hi ha la possibilitat de presentar els millors treballs al concurs de medi ambient de la Comarca de la Selva. 



 


