
 

 

PROPOSTES DE TREBALL DE RECERCA DEL DEPARTAMENT DE 

SOCIALS 
 

Seguidament us presentem els suggeriments per a una correcta realització del Treball de Recerca de 

Batxillerat de la matèria de Socials, en el benentès que en el alguns casos pot ser recomanable 

obviarne alguns. 

 

● Per les característiques de l’Àrea de Socials és possible encarregar treballs de recerca amb un 

fort component interdisciplinari. En la mesura del possible s’hauria d’incitar els alumnes a escollir 

temes d’investigació que tinguin en compte, per exemple, recerca bibliogràfica, documentació 

cartogràfica, recol·lecció de dades de camp, ús de l’estadística descriptiva... 

● Davant la diversitat de matèries que s’agrupen dins l’Àrea de Socials, cada especialitat establirà 

els procediments i metodologies que cregui més adequats per a un bon desenvolupament del 

treball. 

● La realització del treball de recerca ha d’introduir l’alumnat en aquesta activitat. Per tant, els 

treballs s’haurien d’estructurar en els apartats següents o similars: introducció i motivacions, 

estat de la qüestió (recerca bibliogràfica), presentació d’hipòtesis, disseny del treball de camp 

que validi o no les hipòtesis, recollida de dades, tractament de les dades, presentació de 

resultats, conclusions. 

● En la mesura del possible s’intentarà interessar l’alumnat per un tema d’investigació de caràcter 

local o del qual pugui obtenir informació sense dificultats excessives i que respongui al 

currículum de Batxillerat. Es desconsella escollir treballs que puguin conduir l’alumnat al fracàs 

per manca de dades o recursos. 

 

 

PROPOSTES PER AL TREBALL DE RECERCA 

 

Moviments d’extrema dreta al s XXI 

Descripció Característiques 

En els darrers anys s’ha produït un augment 
important de moviments i partits polítics d’extrema 
dreta degut a causses diverses 
 

Estudiar aquest moviment fent servir els mitjans 
d’informació, explicar les causes d’aquest 
fenomen i les conseqüències en un futur 
immediat. 

 

La història a través dels videojocs 

Descripció Característiques 

 Contrastar la historicitat d’alguns dels videojocs 
que hi ha al mercat sobre temàtica històrica de 
qualsevol període 
 
 

 

 

 



 

La 2a República I La Guerra Civil (Dp) 

Descripció Característiques 

 
 

 

 

La Postguerra A Tordera (Dp) 

Descripció Característiques 

 Aprofundiment del període en la seva afectació a 
Tordera en la vida social, política, econòmica i 
cultural complementant diferents fonts: 
historiogràfiques, periodístiques i històries de vida 

 

Sòcrates I Séneca: Màrtirs Del Pensament (Jc) 

Descripció Característiques 

 La importància de l'impacte de les seves morts a 
la història de la filosofia 

 

Impacte Del Pensament Liberal I Utilitarista A La Societat Actual (Jc) 

Descripció Característiques 

 John Locke i John Stuart Mill van ser els grans 
teórics que podem situar a la base de molts dels 
canvis que expliquen les nostres societats 
actuals. 

 

Conseqüències De La Globalització En El Tercer Món (Lmf) 

Descripció Característiques 

 D’on vénen els productes que comprem? On es 
fabriquen? Quina incidència tenen les decisions 
del Primer Món en els altres països de la Terra?: 
Globalització i comunicació!! 

 

La Immigracio A Catalunya Des De L'òptica Local De Tordera I El Maresme (Llc) 

Descripció Característiques 

 
 

En els darrers 20 anys Catalunya ha estat 
receptora d’immigraci. Com ha estat acollida per 
la immigració dels 60’s,70’s i 80’s pels habitants 
del Maresme? 



 

 

Independentisme a Catalunya (LlC) 

Descripció Característiques 

 Enfocament històric. 
Situació actual (arguments  i valoració del si i del 
no) Contrast amb dades objectives 

 

Crowfunding 

Descripció Característiques 

Una nova manera de finançament allunyada dels 

bancs i dels grans interessos financers, i que es 

capaç d’apropar-se a les persones i als projectes 

que presenten. Un finançament basat en la 

cooperació col·lectiva. (NF) 

 

Treball d’economia. Recerca d’informació sobre 
els orígens dels crowfunding, estudi de les 
diferents vies que existeixien actualment, estudi 
de diferents projectes basats en aquests 
sistema… Possibilitat de començar un projecte 
real de crowfunding 

 

Economia Social 

Descripció Característiques 

Estudi de l’economia social. Una economia més 
democràtica, equitativa, solidària i respectuosa 
amb les persones i el medi ambient (NF). 

Estudi de les diferents visions de l’economia 
social. Origen, diferents grups socials i empreses 
que hi participen… estudi detallat de una de les 
vessants d’aquesta: cooperatives d’habitatge (o 
altres) 

 

La Biblioteca Escolar 

Descripció Característiques 

La biblioteca és un punt de connexió d’estudiants, 
professors i, fins i tot, famílies i població (NF) 

Estudi de la situació actual de la nostre biblioteca 
de centre. Comparativa amb altres instituts i/o 
escoles. Inici d’una campanya d’activació de la 
nostre biblioteca (xerrades, tallers…) 

 

Gaudí: Arquitecte de Déu 

Descripció Característiques 

Simbologia i art cristià en l’obra arquitectònica de 
d’Antoni Gaudí (LMF) 

Descriure l’arquitectura i l’escultura a través del 
pensament religiós cristià de l’Arquitecte més 
important de Catalunya del s.XX 
 

 



 

Diversitat religiosa a Tordera 

Descripció Característiques 

La coexistència de diverses tradicions religioses a 
Tordera 

Presència religiosa i creients a Tordera al s.XXI 

 

 

Descripció Característiques 

Evolució dels moviments socials a Catalunya. Des 
de la fi del franquisme a l'actualitat. 
Analitzar l'evolució dels moviments socials a 
Catalunya. Causes i conseqüències. (CAR) 
 

Els darrers 40 anys la societat ha evolucionat 
molt, ha passat per diverses crisis i maneres de 
veure i entendre el món. Això ha tingut un gran 
impacte en la manera d'entendre la política i de 
participar-hi. 

 

TÍTOL : les micronacions  

Descripció Característiques 

A iniciativa personal o de grups de persones 
trobem al nostre planeta les anomenades 
micronacions. Petits estats o nacions amb les 
seves banderes, normes, monedes etc. però no 
reconegudes a nivell internacional. 
 
 

Fer una recerca d’algunes de les micronacions 
que trobem al món, les seves característiques, 
els motius de la seva formació, quin és el seu 
futur... 

 


