
 

 

PROPOSTES DE TREBALL DE RECERCA DEL DEPARTAMENT 

D’IDIOMES 
 

Concretar el tema al màxim possible; si pot ser cercar-li un àmbit local o comarcal per tal de poder 

trobar informació més fàcilment. 

 

● Els treballs de recerca del Departament d’Idiomes s’elaboraran, tant la part escrita com 

l’exposició oral, en anglès. 

● Els treballs d’aquest departament no es poden centrar només en la compilació bibliogràfica, és a 

dir, que no poden consistir només a buscar informació i resumir-la; això és un pas previ. Hi ha 

d’haver obligatòriament una part de recerca: estadística, enquestes, entrevistes, treball de camp, 

etc. 

● La majoria de vegades s’hauran de consultar llibres a la biblioteca, revistes a l’hemeroteca, 

consultar l’arxiu municipal o d’alguna altra població de la comarca, o, fins i tot, visitar algunes 

institucions. 

● La part més important d’un treball de recerca són les conclusions, que han de ser de collita 

pròpia de l’alumne/a. 

● L’ortografia i la redacció són elements que es valoren en tots els treball de recerca, i 

especialment en els treballs de recerca del Departament de Llengua i literatura catalanes. 

 

També es poden dur a terme treballs de recerca interdisciplinar (per exemple, «Les lletres de les 

cançons», interdisciplinant la llengua catalana i la música). 

 

 

PROPOSTES PER AL TREBALL DE RECERCA 

 

Influence of English in Spanish 

Descripció Característiques 

Influències de la llengua anglesa en l’espanyol. A partir de manuals i textos orals i escrits 
originals analitzar el vocabulari, les estructures 
gramaticals, el vocabulari més informal(argot),etc, 
i veure on l’anglès ha influit en la llengua 
espanyola. Sovint són en termes molt actuals, 
com el llenguatge tècnic de les noves 
tecnologies, per exemple, on s’utilitza els termes 
anglòfons sense ni tan sols traduir-los. 

 

Influence of Gaelic Music in Spain 

Descripció Característiques 

Buscar les influències que la música dels celtes 
ha tingut en la música a Espanya 

Es tracta de fer una recerca des dels orígens de 
la música celta fins l’actualitat i trobar la inluència 
d’aquesta sobre la música a Espanya, tant a 
nivell cultural com de la pròpia cultura de la 
música, instruments... 

 

 



 

Literature and cinema 

Descripció Característiques 

Comparació d’una obra literària amb les seves 
adaptacions literàries. 

Analitzar i comparar una obra literària amb les 
seves adaptacions literàries al cinema. 

 

Comparison between the educational system in Great Britain and in Spain 

Descripció Característiques 

Comparació del sistema educatiu britànic i 
l’espanyol. 

Es tracta de fer un anàlisi exhaustiu dels dos 
sistemes educatius i trobar-li similituds i 
diferències. Es pot fer una anàlisi també de 
resultats acadèmics, maneres d’avaluar... 

 

Trends 

Descripció Característiques 

Anàlisi de tendències al Regne Unit. Fer un estudi de l’evolució de les tendències de 
moda pròpies del Regne Unit, des dels vestits 
dels personatges de la Jane Austen a les 
pameles que porta l’aristocràcia a tota mena 
d’esdeveniments socials. 

 

Tea Time 

Descripció Característiques 

Estudi del “Tea time” al Regne Unit  Es tracta de fer un estudi sobre “L’hora del te” 
britànica, buscar els orígens, què ha significat en 
el passat i què és en el present. És un acte 
protocolari, informal…?.  

 

Cinema and Academy Awards 

Descripció Característiques 

Estudi dels premis que s’atorguen en cinema 
arreu del món. 

Es tracta de fer una recerca sobre els premis que 
s’atorguen arreu del món i en diferents països en 
el món del cinema. Fer una recerca dels més 
coneguts i influents i d’aquells no tan populars, 
des dels seus orígens i fins l’actualitat.Recerca 
d’anècdotes i pífies que s’han comès en aquests 
certamens. 

 

The Shakespearean Women 

Descripció Característiques 

Estudi de la dona en les obres de Shakespeare. Es tracta de fer una recerca dels diferents 
prototipus de dona que apareixen en les obres 



 

més conegudes de Shakespeare, fer un estudi de 
les seves personalitats, amb les seves virtuts i 
defectes, les influències que aquestes poden tenir 
en la resta de personatges de l’obra; buscar fins a 
quin punt  aquestes dones poden ser un reflex de 
les problemàtiques socials a l’època de 
Shakespeare, o fins a quin punt podem extrapolar 
aquest reflex a la societat actual. 

 

History of the British Museum 

Descripció Característiques 

Història del “British Museum” El “British Museum” és un dels museus d’història i 
cultura més importants del Regne Unit i també 
arreu del món. Es tracta de fer un estudi dels 
seus orígens fins a l’actualitat, els seus 
fundadors, tots els canvis fins l’actualitat, estudi 
dels edificis que l’integren i també les peces d’art 
que el conformen…. 

 

The struggle of women’s rights 

Descripció Característiques 

La lluita de les dones pels seus drets Es tracta de fer una recerca i anàlisi de la lluita de 
les dones pels seus drets en el context americà i 
britànic. Haureu de fer una recerca dels inicis 
d’aquesta lluita per la igualtat, la justícia i el 
desenvolupament de les  dones, , especificant el 
context i afegint noms propis de dones que han 
estat importants en aquesta lluita. Haureu 
d’indicar quins moviments de lluita hi ha hagut al 
llarg dels anys i fer-ne un anàlisi, per tant 
d’alguna manera, estudiar-ne l’evolució. 

 

 

Urban tribes 

Descripció Característiques 

Recerca sobre les tribus urbanes Es tracta de fer una recerca sobre diferents tribus 
urbanes, des dels anys 60 (segle XX)  fins 
l’actualitat. Les tribus urbanes es caracteritzen 
per tenir cadascuna d’elles uns estils de vida i 
activitats similars que les diferencien de les altres. 
Tenen una identitat distintiva comú. Haurieu de 
fer una anàlisi dels codis estètics que les 
caracteritzen, així com també els símbols 
identitaris, les regles, el llenguatge i la ideologia 
que cadascuna tenen. 

 

 


