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Editorial

 Treballs de recerca 2013-14

Com cada curs els alumnes de 2n de Batxillerat de
l'Ins  de Lliçà   han presentat el treball de recerca
que  han  treballat al  llarg  de  gairebé  un  any.
Elaborar  un  treball  de  recerca  consisteix   a
realitzar una tasca  d'investigació sobre un àmbit,
escollit  per  l'alumne  o  ofert  pels  diferents
departaments, amb l'orientació i el seguiment del
professor-tutor.  La  tipologia  de  treballs  és  molt
variada  i  respon  a  les  necessitats,  gustos,
inquietuds dels alumnes. 

L'objectiu del treball és que l'alumne consolidi  la
competència  de  recerca  de  manera  que  sàpiga
seleccionar,    processar,  interpretar,  plantejar
hipòtesis,  processar  els  resultats  i  arribar  a
conclusions  ben argumentades.   En l'avaluació  es
valora entre altres aspectes: l'esforç, l'autonomia,
el  rigor,  l'ús  d'una  metodologia  adequada,  una
presentació  ben estructurada i un ús adequat de la
llengua.

Aquest  curs hi  ha hagut  cinc  alumnes del nostre
institut  que amb els seus treballs  han obtingut la
màxima qualificació:

Marc Usero amb el treball:Proceso de publicación
de una novela. El treball mostra el recorregut que
pateix un llibre fins que pot veure la llum i arribar
a  les  mans  d'un  possible  lector.  Escriptura,
maquetació,  impremta,  difusió,  publicitat,
màrqueting, venda i lectura

Laura  Company amb  el  treball:  Els  assajos
clínics.  Sempre  étics  ?  Aquest  treball  intenta
respondre  a  la  pregunta  que  es  planteja si  els
assajos  clínics  es  duen a  terme seguint  els  codis
ètics  internacionals,  i  si  això  és  cert  a  tots  els
països del món.

Alba Cabanell amb el treball: Shooting  One's way
to  safety.  Aquest  treball  intenta  esbrinar  si  la
premissa  de la  societat  nord-americana  sobre
l'acceptació de  la  violència  com  a  mètode
preventiu de defensa, és realment eficaç o només
dóna un fals sentiment de seguretat.

Priscil·la  Balsera  amb  el  treball:  Estudi  de  la
corrupció  política  i  econòmica  a  Espanya.  Es
tracta  d'un  estudi  que fa  una  aproximació  als
diferents tipus de corrupció n'analitza les causes i
fa un estudi en profunditat dels casos de corrupció
més importants d'Espanya

Carla Hernández amb el treball: Teoria de grafs.
Proposta per a un nou recorregut de la LA 1.
A  partir  d'aquesta  teoria  matemàtica  el  treball
desenvolupa  una  nova  ruta  d'autobús  per  les
barriades de Can Rovira Nou i Can Rovira Vell de
Lliçà d'Amunt, de manera que el recorregut només
duri 1 hora.


