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Notícia
Presentació de Treballs de Recerca de
l'alumnat de l'Institut Lliçà a la
Biblioteca de Lliçà d'Amunt

El passat dilluns 17 de desembre, va ser
organitzada la 2ª edició de la Mostra de treballs de
recerca 2018 per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a
la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres. En
aquest acte es van exposar els projectes de final de
batxillerat.

Imatge dels nostres excel·lents investigadors

Els alumnes David Macías, Mar Reyes, Raúl
Fernández, Rut Martínez, Yanira Ramos i Cristina
Prieto van presentar els seus treballs de recerca.
Aquests sis alumnes van obtenir l’excel·lència en
les seves exposicions tractant temes com ara Les
pensions, El vaper, la Guerra Civil, els trastorns
d’ansietat, les TIC o la mort.
El David Macías va fer un treball relacionat amb la
sostenibilitat de les pensions a Espanya plantejantse si aquestes ho són i ofereix solucions per tal de
fer-les sostenibles. Un treball magnífic que tracta
un tema important en l’actualitat a nivell social
amb l’objectiu de donar a conèixer la situació
actual.
La Mar Reyes va optar per mostrar la realitat sobre
el vaper en la vida dels adolescents i per a la
societat fent un petit estudi a l’INS Lliçà del qual
va extreure que l’ús del vaper en adolescents és
una simple moda i no un vici com pot semblar serho. La seva intenció era descobrir si aquest aparell
afecta realment a nivell social o no i les seves
conclusions són molt clares.
El Raúl Fernández va tractar la Guerra Civil i la
Postguerra al Vallès Oriental. És un estudi de com
van viure els vençuts la Postguerra i la Guerra a
partir de la memòria oral i històrica. L’objectiu era
fer un treball conjunt entre els entrevistats i la

seva explicació sobre el tema. És un projecte
impecable que deixa veure a la perfecció com va
ser la situació durant l’època.
La Rut Martínez es va basar en els trastorns
d’ansietat i la seva prevenció. En aquest treball
s’estudia què s’està fent actualment en certs
àmbits per prevenir aquest trastorn i a continuació
hi ha una proposta d’un model de prevenció. El seu
objectiu principal era esbrinar què s’està fent a
l’actualitat per a prevenir aquest trastorn i a partir
d’això, crear una proposta d’un model de
prevenció. És un projecte molt ben tractat i amb
unes intencions molt clares que ha mostrat que hi
ha una manca de recursos per a poder tractar
persones que pateixen un trastorn tan abundant.
La Yanira Ramos ha estat tractant el tema de les
TIC tutoritzada mitjançant el projecte Argó a la
UAB. El projecte tracta sobre com les noves
tecnologies estan presents entre tots nosaltres,
però es planteja preguntes sobre la seva efectivitat
i si poden ser perjudicials per a la societat. Per
altra banda també explica si l'ús de xarxes socials
incita a que es produeixin canvis en el llenguatge.
Ha extret conclusions força interessants sobre la
pèrdua i els canvis inconscients que s’estan
produint en la llengua mare. És una recerca molt
interessant i que sens dubte, ens afecta en la
nostra quotidianitat sobretot als més joves.
Per últim, la Cristina Prieto va fer un estudi sobre
com és la mort des de la perspectiva sociosanitària.
És un estudi transversal que tracta com es
confronta la mort dins dels hospitals a partir de
l’experiència del professional sanitari de diverses
especialitats amb l’objectiu de fer arribar a tothom
com és realment el morir per tractar d’eliminar
l’existent tabú social sobre aquest tema. Aquest
projecte ha estat redactat i exposat en anglès i
deixa reflectit per altra banda temes relacionats
amb la religió o la psicologia de forma molt clara
per tal de poder arribar al màxim de persones.
És sense dubte un esforç molt gran dur a terme
aquest treball però també és quelcom que ha fet
d’ells uns grans investigadors i se’ls ha animat a
continuar duent a terme tasques com aquesta
per tal que en un futur no tant llunyà puguin
continuar indagant, descobrint i deixant-nos
veure de tot el que s’és possible amb esforç i
dedicació.

