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6.   Disseny gràfic de la portada i llibret de la maqueta. 

La portada i el llibret de la maqueta han estat dissenyats pel meu cosí, en Joan 

Valldepérez, estudiant d’últim curs de fotografia a l’Escola d’Art de Tarragona, qui ha 

col·laborat molt amablement i activament en la causa oferint-me un disseny gràfic 

professional i de qualitat, la qual cosa agraeixo molt. 

Tal i com es pot apreciar, es tracta d’un disseny senzill, realitzat a partir de vàries 

fotografies meves preses al Port de Tarragona. Els colors utilitzats han estat l’escala de 

grisos, el blanc, el negre i el vermell de la caputxa de la jaqueta, que dóna un toc 

singular de color que trenca amb la foscor general de les fotografies. Un altre aspecte a 

destacar és la inclusió d’uns ulls verds a la part posterior del llibret (revers de la 

portada), fent al·lusió a un fragment de la cançó Tarda de març que diu: “miro els teus 

ulls verds...”. 

La portada de la maqueta consta d’una foto meva, observant l’horitzó, darrere d’unes 

barres de ferro rovellades que pertanyen a l’obra d’ampliació de la zona del far de 

Tarragona. Podríem dir que és una foto peculiar, que sobta a primer cop d’ull pel fet de 

veure tantes barres entrecreuades. Un altre element que conforma la portada és el mar, 

al fons, tema present en la cançó Naixement (el mar, la platja...). Finalment, la portada 

presenta el títol del disc a forma de combinació de lletres (la q i la t) i el símbol d’una 

mà; això significa: “Mà que ta”, que és un títol senzill i poc elaborat que he considerat 
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Presentació 

El llibret i dvd que teniu a les mans és un clar exemple de l’estreta relació que hi ha entre l’ensenyament secundari  
i el terciari, entre el batxillerat i la universitat .
El principal objectiu que ens ha portat a editar-lo és el de reconèixer l’esforç dels estudiants i dels tutors dels 

treballs de recerca de batxillerat que han estat premiats en la primera convocatòria del premi Consell Social als 
millors treballs de recerca . Aquest recull, posat a disposició de tots els centres d’ensenyament secundari de les 
nostres comarques, volem que serveixi, també, per encoratjar els estudiants que aquest curs 2007-08 fan segon de 
batxillerat o de cicle formatiu i preparen el seu treball de recerca . Els volem animar, doncs, a presentar-lo, juntament 
amb els seus tutors, en la segona edició d’aquests premis . 

Nois i noies que voleu iniciar estudis universitaris: la nostra Universitat, la Rovira i Virgili, us espera amb els 
braços oberts en els seus centres de Tarragona, Reus, Tortosa o Vila-seca . Hi podreu cursar ensenyaments molt 
qualificats i professionalitzadors, adaptats a les exigències de l’espai europeu d’educació superior en un entorn 
amigable . També tindreu l’oportunitat de fer estades en pràctiques o preprofessionals a Catalunya i a fora de 
Catalunya, que us permetran assolir les habilitats i aptituds que el món laboral us demanarà, a més a més dels 
coneixements propis de l’ensenyament que hagueu escollit .

Enhorabona als autors dels treballs premiats, estudiants i tutors, i als seus instituts, i molts ànims a aquells qui 
ara elaboreu el treball de recerca . Us desitgem que gaudiu d’aquesta experiència d’inici en el fascinant món de la 
recerca i l’avenç en el coneixement, que contribuirà d’alguna manera a ajudar-vos a definir la vostra opció d’estudis 
universitaris . Esperem que l’ampli ventall de més de 50 ensenyaments de la URV pugui satisfer la vostra vocació i 
rebre-us el curs que ve com a estudiants i protagonistes principals de la nostra comunitat universitària .

Francesc Xavier Grau vidal, rector de la urv
 



Pròleg

ArA fA un Any, el Consell Social va crear un premi per reconèixer els millors treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi 
de cicles formatius de grau superior del curs acadèmic 2006-07, elaborats per alumnes de centres de secundària de les 

comarques de Tarragona.

Aquesta és, doncs, una nova acció que el Consell Social de la URV fa per incrementar els ponts que han d’unir societat i 
Universitat, i apropar els estudiants a la nostra Universitat, la del nostre territori.

La reunió del jurat que havia de decidir a quins dels treballs presentats s’atorgava el premis va ser llarga i complicada: a la 
quantitat s’hi sumava la qualitat. Havíem de ser estrictament justos a l’hora de discenir quins eren els millors, al nostre entendre  
i seguint les bases de la convocatòria, la qual cosa era difícil per la qualitat esmentada.

Al final ho vam aconseguir, penso que encertadament. Després, engrescats per la qualitat dels treballs presentats, vam 
reflexionar sobre quines millores podríem fer a la propera convocatòria. Un membre del jurat —professor de secundària— ens va 
comentar: “L’estudiant rebrà el nostre reconeixement, un premi material i un altre d’econòmic; el tutor del treball, que a vegades 
es l’iniciador i el gestor de la idea, què rebrà?”.

Ens vam quedar un xic esbalaïts: el professor tenia tota la raó. Tan justos que havíem volgut ser, i havíem pensat només en el 
reconeixement a la feina de l’estudiant, oblidant la dels tutors! Aleshores vam decidir fer l’esforç de publicar els treballs sobre un 
mitjà gràfic i electrònic —tal com possibilitaven les bases de la convocatòria—, que reconegués la tasca feta per tothom, alumnes, 
tutors i centres guanyadors.

Des d’aquí, doncs, volem reconèixer la tasca dels tutors, els quals havíem gairebé oblidat, i animar-los a apropar-se a la 
Universitat, de la qual van sortir fa uns anys. Segur que podem treballar conjuntament noves perspectives dels treballs de recerca 
i, fins i tot, col·laborar en la docència universitària com a professors associats.

Finalment, voldria engrescar els nois i noies que ara fan el treball de recerca, perquè facin una bona feina i es puguin 
presentar a la propera convocatòria, així com agrair a tots els autors les seves col·laboracions, i al personal del Consell Social i els 
serveis de Publicacions i Recursos Educatius de la URV la seva inestimable participació en l’edició d’aquest llibre i dvd. 

Àngel CunillerA, president del Consell soCiAl de lA urv



Introducció

Un dels aspectes claus de l’educació és l’adquisició d’autonomia personal . Tot el procés educatiu tendeix a aquest 
propòsit: posar a l’abast dels estudiants els coneixements i les tècniques de treball que fan possible el desvetllament 

de l’esperit crític, l’assumpció del dubte i la curiositat científica com a motor del saber i la investigació, l’arrelament del 
rigor i l’autoexigència en el treball, i l’assumpció de l’extraordinari repte de prendre decisions fonamentades .

Els treballs de recerca de batxillerat i els treballs de síntesi dels cicles de formació professional de grau superior són, 
de fet, la culminació del llarg recorregut de l’Educació Secundària per aconseguir aquest objectiu, l’ocasió perquè els 
estudiants posin a prova el seu grau de maduresa personal i intel·lectual, resultat, al capdavall, de tot el procés educatiu .

En un període relativament curt de temps, els nostres preuniversitaris han de decidir i acotar el tema sobre el 
qual desenvoluparan la recerca, establir el calendari i el seu l’ordre estructural, resoldre els aspectes metodològics i 
procedimentals, realitzar la recerca bibliogràfica, el treball de camp o de laboratori i, en general, la recollida de dades, 
estudiar-les i organitzar-les, i elaborar les conclusions per, finalment, presentar-les de manera correcta, clara i ordenada .  
I tot això, sense descuidar la feina diària de les classes i els exàmens .

L’esforç és, òbviament, considerable . I els resultats, altament satisfactoris i molt sovint excel·lents, com es pot veure en 
els treballs premiats .

Els premis del Consell Social de la URV volen incentivar aquest esforç per l’excel·lència tot reconeixent oportunament  
i justament la feina feta pels estudiants guardonats i també la dels seus centres i els professors i les professores que els 
han dirigit . A tots ell, l’enhorabona .
 Jordi tiñena, membre del consell social de la urv
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Tutora: Remei Tell
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6.   Disseny gràfic de la portada i llibret de la maqueta. 

La portada i el llibret de la maqueta han estat dissenyats pel meu cosí, en Joan 

Valldepérez, estudiant d’últim curs de fotografia a l’Escola d’Art de Tarragona, qui ha 

col·laborat molt amablement i activament en la causa oferint-me un disseny gràfic 

professional i de qualitat, la qual cosa agraeixo molt. 

Tal i com es pot apreciar, es tracta d’un disseny senzill, realitzat a partir de vàries 

fotografies meves preses al Port de Tarragona. Els colors utilitzats han estat l’escala de 

grisos, el blanc, el negre i el vermell de la caputxa de la jaqueta, que dóna un toc 

singular de color que trenca amb la foscor general de les fotografies. Un altre aspecte a 

destacar és la inclusió d’uns ulls verds a la part posterior del llibret (revers de la 

portada), fent al·lusió a un fragment de la cançó Tarda de març que diu: “miro els teus 

ulls verds...”. 

La portada de la maqueta consta d’una foto meva, observant l’horitzó, darrere d’unes 

barres de ferro rovellades que pertanyen a l’obra d’ampliació de la zona del far de 

Tarragona. Podríem dir que és una foto peculiar, que sobta a primer cop d’ull pel fet de 

veure tantes barres entrecreuades. Un altre element que conforma la portada és el mar, 

al fons, tema present en la cançó Naixement (el mar, la platja...). Finalment, la portada 

presenta el títol del disc a forma de combinació de lletres (la q i la t) i el símbol d’una 

mà; això significa: “Mà que ta”, que és un títol senzill i poc elaborat que he considerat 



la creació de música està envoltada d’una aurèola de misteri . El compositor clàssic l’imaginem posseïdor d’unes virtuts i característiques 
fora de l’abast de la resta dels mortals . Les Muses el mimaven amb la seva inspiració i ell, genial de naixement, traslladava a la partitura 

la seva inspirada creació, genialment, és clar . Només faltava polir-la una mica . . . i llesta per interpretar-la! Per descomptat, no era un 
treballador: era un artista .
 És dubtós que alguna vegada hagi estat així . En tot cas, des del moment que es va poder enregistrar el so en un suport tècnic perquè 
el reproduís després un aparell, va canviar substancialment la relació de la música amb l’oient i les qualitats necessàries per ser músic . 
Alhora, es va obrir la porta a la manipulació del so . 
 Així com els suports per a la reproducció dels sons han anat evolucionant des de l’aparició a primers del segle passat dels primers 
discos de vinil (que avui es continuen editant, encara que escassament), els aparells de creació musical també han experimentat una 
transformació espectacular . Les possibilitats —que han esdevingut exigències— en el procés de creació i gravació musical converteixen els 
músics cada vegada més en vertaders treballadors tècnics . Les possibilitats del sintetitzador, el seqüenciador o el sampler (mostrejador) 
són tan extraordinàries, que actualment una persona interessada a fer música, amb capacitat artística i el material informàtic i tècnic 
necessari pot crear una obra orquestral completa, sense la intervenció de cap mena d’instrument “real” .
 Però el procés de composició, enregistrament, mescla, aspectes gràfics, distribució, etc . d’un disc professional és llarg i molt costós . 
Aleshores, el músic o grup que vol donar a conèixer la seva música i que normalment és o són joves que van curts de diners, què poden 
fer?
 Una maqueta és un enregistrament de cançons fet per un o més músics que comencen, per donar-se a conèixer . La maqueta busca 
fer una difusió el més àmplia possible, que arribi al màxim nombre de persones, entre les quals aquella que els donarà l’oportunitat 
de ser contractats i fer-se un lloc en aquest món tan difícil . Requereix el mateix procés que el disc però d’una manera no professional, 
per abaratir-ne les despeses . Es realitza d’una manera més superficial, més concreta i menys detallada que un disc professional, però la 
qualitat final és prou acceptable per a l’objectiu que persegueix .
El treball “Creació i enregistrement d’una maqueta” fa un recorregut pel procés de creació i gravació de música, dels aparells i tècniques 
actuals i les seves possibilitats, i dels passos que cal seguir per crear una maqueta .
I per demostrar que sap de què parla, l’autor del treball incorpora una maqueta produïda, enregistrada i mesclada per ell mateix amb tres 
cançons de les quals també n’és l’autor i el cantant . 
Tota una feinada per a les Muses!
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lAiA Ferré MorAgues

Centre: IES Martí Franquès
(Tarragona)

Tutora: Isabel Lluís

LA MALARIOTERÀPIA, UNA MALALTIA QUE EN CURA UNA ALTRA



avui, la paraula malària ens fa pensar en llocs tropicals, exòtics, molt bonics (on també hi ha uns terribles mosquits de picada 
perillosa), i molt, molt llunyans . Però no va ser fins a l’any 1964 que es va declarar eradicada la malaltia al nostre país . La zona de 

l’Ebre, sobretot, presenta unes característiques ambientals idònies perquè s’hi desenvolupi .
 Anem a la primera meitat del segle passat:
 D’una banda, hi ha persones afectades de malària, també anomenada paludisme . D’una altra, hi ha persones afectades de paràlisi 
general progressiva (PGP), una malaltia mental derivada de la sífilis que provoca disfuncions en les capacitats intel·lectuals i en els estats 
d’ànim, i la paràlisi d’algunes parts del cos . La sífilis i la PGP són molt freqüents i  esdevenen un important factor de mortalitat . Fleming 
no ha descobert encara la penicil·lina .
 El tractament que reben els malalts mentals no té res a veure amb el que rebran després del descobriment dels psicofàrmacs, que 
marcaran un canvi total en la teràpia . Després de segles de ser malalts sense cap possibilitat de curació, però, se’ls encén una llum 
d’esperança quan es comença a experimentar amb els beneficis que la febre pot tenir en algunes malalties mentals .
 A partir d’aquí, i després de molts experiments pel que fa al tipus d’infecció més idònia per induir a la febre —que va ser la malària—, 
neix la malarioteràpia . Tot i que es va aplicar en diferents malalties, va funcionar especialment bé en la PGP, i encara millor com més 
aviat s’iniciava .
 L’any 1927 l’austríac Wagner von Jauregg va rebre el premi Nobel de Medicina pels seus avenços en el tractament amb la 
malarioteràpia . Aquest fet va ser decisiu per a la difusió que va suposar en l’àmbit mèdic
 “La malarioteràpia, una malaltia que en cura una altra” descriu què és la malària, la sífilis, la PGP, l’efecte de l’una en l’altra, 
l’evolució dels tractaments, les tècniques d’inoculació, l’abans i el després i en general tots els aspectes entorn d’aquella innovadora 
teràpia que va ajudar a millorar, si no a remetre, la paràlisi en molts casos de pacients fins aleshores gairebé abandonats a morir .
 El treball conté també un estudi de camp de l’Institut Pere Mata de Reus sobre les històries dels primers ingressos a l’Institut durant 
els anys 1928-1929 i 1930 .
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José Ángel guerrrero serenA

Centre: IES Vila-seca

Tutor: Ventura Ferré

CALCULADORES: ORIGEN I EVOLUCIÓ



Potser si arquimedes hagués tingut una calculadora moderna, hauria anat més ràpid a l’hora de fer els càlculs i els que van anar a matar-
lo ja no l’haguessin trobat enfeinat amb l’àbac . Això no ho sabrem mai; però sí que podem estar segurs que la fiabilitat dels resultats 

que li donava l’àbac que tenia en aquells moments a les mans el van permetre passar a la posteritat com un dels matemàtics i científics 
més notables que han existit .
 Les possibilitats de l’àbac són molt superiors a les que pensem . Costa de creure, però l’any 1946 un comptable japonès expert en 
àbac es va enfrontar durant dos dies contra una computadora (una computadora del 46, aixó sí) i va guanyar el japonès, 4 a 1 . El Sr . 
Matzukai anava una mica fluix en multiplicacions i no va aconseguir el 5 a 0!
 Com va néixer l’àbac? Càlcul ve del llatí calculus, que vol dir “pedreta”, que es feien servir per comptar . A partir d’aquí, foradar-les i 
passar-hi un filferro o una corda sembla el pas natural per facilitar el procés de comptar . Encara es compten així les caramboles del billar 
o les oracions del rosari . Aquest estri de recompte va evolucionar en l’àbac, una autèntica calculadora que ha anat evolucionant segons el 
lloc . Al contrari del que pensem, encara avui en molts petits pobles orientals s’ensenya a comptar amb l’àbac, i s’utilitza regularment en 
petits negocis dels barris xinesos arreu del món . 
 A Europa va desaparèixer pràcticament quan el matemàtic italià Fibonacci, a principis del segle XIII, després de comparar els 
diferents sistemes numèrics que havia conegut al llarg dels seus viatges, va introduir el sistema indoaràbic i va establir els nou símbols 
indis que designaven els nou primers números, a més de la xifra àrab zero (zifr en àrab) .
 Llegint aquest treball fem un viatge a través de les calculadores que han existit, tot i que i aprenem a sumar i restar amb l’àbac . 
L’àbac té un pes important en el treball, perquè fins a l’aparició de la primera calculadora mecànica, l’any 1926, va ser l’única eina 
disponible per fer càlculs complexos . Després, i en menys d’un segle, han sorgit la regla de càlcul, les calculadores de sobretaula 
electròniques, les calculadores de butxaca, les científiques, les programables i un llarg etcètera .
 A l’edat mitjana l’estudiant que volia arribar a ser un bon calculista havia d’estudiar a Europa . A Alemanya i França les universitats 
eren considerades les més excel·lents per aprendre a sumar i restar . Però si a més a més es volia especialitzar en multiplicacions i 
divisions, havia de continuar els seus estudis a Itàlia —l’espai europeu d’educació superior no és una idea tan innovadora! Avui només ens 
cal anar a la botiga del costat . Si estem de sort, ens regalaran una calculadora en comprar dos paquets de piles .
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roger gilAbert oriol

Centre: IES Martí Franquès
(Tarragona)

Tutor: Jaume Mateu

L’SMOG (BOIRUM) FOTOQUÍMIC AL CAMP DE TARRAGONA



el boirum (smog) Fotoquímic és present a les nostres vides . Tan present que, sobre tot a l’estiu, les persones que vivim a ciutat ens el 
trobem alguns dies només sortir de casa .

 La paraula smog prové d’un joc entre les paraules angleses smoke (fum) i fog (boira), i és el nom que es dóna a una boira marró 
que apareix a les atmosferes urbanes de les ciutats produïda per la barreja de diversos contaminants . Anys enrere la paraula smog ens 
traslladava mentalment a alguna pel·lícula de Londres, on bons i dolents es fonien pels carrers de la ciutat, sense poder-se veure tot i 
estar molt a prop els uns dels altres .
 Afortunadament, aquell boirum originat per la combustió del carbó pràcticament ha desaparegut . El que tenim ara i aquí, és el 
boirum fotoquímic, creat a partir de la reaccions entre els contaminants que emeten els vehicles, fonamentalment el monòxid de carboni, 
els òxids de nitrogen, els compostos orgànics volàtils i les partícules sòlides . Hi ha molts factors que influeixen en el nivell del boirum: la 
calor, el vent, la inversió tèrmica, l’orografia de l’entorn . . . 
 El treball “L’smog fotoquímic al Camp de Tarragona” és un estudi enfocat a l’observació experimental de la relació entre el trànsit de 
vehicles amb motor de combustió i la contaminació atmosfèrica del Camp de Tarragona durant els mesos de juny i juliol de 2006 . 
 S’inicia amb un estudi de les bases teòriques per conèixer els fonaments científics del problema, les reaccions que es produeixen 
entre els contaminants i les repercussions mediambientals i sobre la salut . Continua amb una part pràctica que inclou, a més d’una 
explicació sobre l’índex català de la qualitat de l’aire i la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, una visita a 
l’estació automàtica de contaminació atmosfèrica del Parc de la Ciutat . També fa un exhaustiu recull i una anàlisi de les dades i gràfics 
de contaminació obtingudes en diferents punts del Camp de Tarragona, proporcionades per les estacions de les xarxes de control, i 
analitza l’efecte del vent sobre aquests contaminants i la concentració . A més, s’hi exposa una comparativa entre les dades de diferents 
estacions automàtiques de control de contaminació, tant dels analitzadors (que recullen dades cada minut i després fan la mitjana 
horària) com els captadors (que recullen dades acumulades en diferents períodes) .
 “L’smog fotoquímic al Camp de Tarragona” conté també aspectes sociològics d’opinió social i de percepció de la ciutadania, ja que 
analitza els resultats d’una enquesta feta a 100 persones sobre la seva opinió respecte a la contaminació a la zona i el seu nivell de 
coneixement sobre els contaminants . El treball acaba amb la valoració personal de l’autor sobre la qualitat de l’aire al Camp .
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FrAncesc xAvier grAu bové

Centre: IES Narcis Oller

Tutor: Eduardo Zato 

L’ASCENSOR ESPACIAL



alGuna veGada heu somiat que éreu dins d’un ascensor que pujava, pujava, incontrolable, sense aturar-se? Angoixant, oi? Doncs 
possiblement un dia no gaire llunyà aquest somni podrà ser real . Punt de sortida: algun punt de l’equador, planeta Terra . Punt 

d’arribada: l’espai . Longitud del trajecte: 36 .000 quilòmetres .
 Aquest colossal projecte potser no és tan irrealitzable . Té l’estil dels de Jules Verne, i ja sabem que amb els anys alguns d’aquells 
aleshores fantàstics projectes s’han pogut realitzar d’una manera molt similar a la imaginada . No és fantasia, ni màgia . És clar que 
tampoc podem dir amb tota l’exactitud que “toquem de peus a terra”! Però, perquè no? Després de llegir el treball de recerca “L’ascensor 
espacial” no ens sembla tan impossible, és qüestió de posar-s’hi i superar algunes dificultats tecnològiques . 
 La idea ve de lluny, quan a Babel van voler construir una torre que arribés al cel . La van començar a bastir, amb rajoles i betum, però 
ho van haver de deixar . Sembla que va ser més per un problema de comunicació lingüística que pel fet què la base terrestre no estigués 
situada exactament a l’equador .
 Mil·lennis després, la construcció de la Torre Eiffel va inspirar a un astrònom rus la idea d’anar més amunt, molt més amunt . Així 
podria deixar de mirar les estrelles des de la Terra i fer-ho des de més a prop . Tsiolkovski, considerat el pare de l’ascensor espacial modern, 
va posar les bases i va treballar intensament en el projecte, però —parlem del segle XiX— la tecnologia del moment no era ni de bon tros 
l’adequada per anar més enllà . 120 anys després, el desenvolupament de nous materials, sobretot els nanotubs, i l’avenç de la tècnica 
permeten pensar que potser aquell projecte no només és realitzable, superades algunes dificultats (i on hi ha dificultats i ha oportunitats), 
sinó que malgrat el que molts poden pensar, seria molt convenient de cara millorar alguns invents molt presents a la vida quotidiana dels 
terrícoles, que depenem de satèl·lits artificials al voltant de la Terra, per exemple el telèfon, la televisió o Internet . I els que vindran .
 El treball explica detalladament no només la teoria del projecte de l’ascensor, la construcció, el muntatge, els materials necessaris, 
els fonaments físics que l’aguanten i les estimacions d’energia necessària, sinó que relaciona també les dificultats i les mancances més 
importants que de moment n’impossibiliten la realització . Finalment, l’autor expressa la seva confiança que en properes dècades s’hauran 
solucionat i es podrà portar a terme el projecte .
 De moment sembla que ens haurem de conformar amb l’ascensor que uneixi el Balcó del Mediterrani i la platja del Miracle .
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nAtAliA linAres MArtínez

Centre: IES Vila-seca  

Tutor: Jaume Valls  

QUÈ HI HA DARRERE DELS BESSONS BIZIGòTICS I MONOZIGòTICS?  



És ben cert que quan alguna circumstància ens porta a fixar-nos en els bessons, ens sembla que, de cop, el món n’és ple, de bessons . 
Tanmateix, només aproximadament entre el 3% i el 4% de parts són múltiples al nostre país . Però és difícil passar desapercebut quan 

es porta un d’aquests voluminosos cotxets, el contingut del qual sol inspirar als altres pares una respectuosa i temorenca admiració 
envers els progenitors, abocats d’un dia per l’altre a “gaudir” de tan agitada activitat . Després, hi fem un copd’ull: són tan tendres, tan 
macos, tan iguals . . . 
 Tan iguals? No sempre!
 Bàsicament, hi ha dos tipus de bessons . Els monozigòtics, o univitel·lins, procedeixen de la divisió d’un únic òvul fecundat; per tant, 
són genèticament idèntics, del mateix sexe i molt similars en el seu aspecte físic . 
 Els bizigòtics, o bivitel·lins, en canvi, procedeixen de dos òvuls i dos espermatozoides diferents; així, “només” tenen en comú el fet 
d’haver compartit l’úter de la mare i, malgrat néixer gairebé al mateix temps, es poden assemblar com dos germans nascuts en moments 
diferents, i tenen la mateixa probabilitat de ser del mateix sexe o de diferent .
 La generació de bessons ha estat envoltat de creences i dites d’allò més estrafolàries, que avui ens fan somriure, però molt arrelades 
a la cultura popular fins fa ben poc . 
 El treball de recerca comença amb un recorregut per les característiques dels aparells reproductors femení i masculí, el procés de 
la fecundació i l’embaràs, simple o múltiple, per endinsar-se més endavant en les característiques diferenciadores de la fecundació, 
embaràs i part múltiple . També s’hi parla del desenvolupament dels bessons durant el primer any de vida i el vincle entre ells . A més, 
hi ha entrevistes a diferents grups vinculats a l’atractiu món dels bessons, com pediatres, pares de bessons, psicòlegs i psicopedagogs, 
llevadores i els mateixos bessons .
 Quan parlem de parts múltiples, pensem en els bessons . No hem d’oblidar, però, que més rarament es donen casos de parts de 
trigèmins, quadrigèmins o més . Les dades estadístiques que conté el treball són força exhaustives, i ens mostren, a més de dades 
interessants sobre l’increment de parts múltiples els darrers anys, xifres sobre el nombre d’aquests tipus de parts, molt infreqüents per 
altra banda .  
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gerArD MAssons gAssol

Centre: Sagrat Cor de Jesús 
(Tarragona)

Tutora: Esther Clotet

CAIGUDA AMB FREGAMENT



un Fet tan intranscendent com la caiguda d’una poma va despertar en Newton la curiositat per saber per què tot allò que cau, cau cap 
a terra . Així, ens va obrir la porta al coneixement d’una de les lleis físiques més elementals, la llei de la gravetat universal: “Tots els 

cossos s’atreuen mútuament amb una força directament proporcional al producte de les seves masses i inversament proporcional al 
quadrat de la distància que separa els seus centres” . I si tenim curiositat per saber la velocitat que agafarà la poma, sabem que hi ha una 
fórmula per calcular-la (que no recordem, però la podem buscar a un llibre de la prestatgeria o a Internet en un moment) . I aquí s’acaba 
tot per a la majoria de nosaltres, que hem oblidat el que vam aprendre d’aquella assignatura .
 Però no és així . Aquella fórmula teòrica oblidada ens donaria un resultat real si no existís fregament, però no és una situació que 
es produeixi fàcilment a la Terra . Per tant, tot i la simplicitat, la fórmula no és aplicable en la majoria de pràctiques, en què el cos està 
sotmès a fregament, i no funciona allò de “tots les cossos cauen sempre amb la mateixa acceleració” .
  El fregament té una gran importància en el moviment dels cossos . Per exemple, les gotes de pluja, si de veritat caiguessin a la 
velocitat que haurien de caure segons els càlculs clàssics aplicats amb la fórmula de la caiguda lliure que s’estudien a física, lluny de 
caure mansament, farien un desastre cada vegada que plogués . De fet, segons un càlcul teòric, les gotes arribarien amb una velocitat de 
fins a 900 quilòmetres/hora, quan en realitat ho fan al voltant de 30 quilòmetres/hora . 
 De la mateixa manera, a causa del fregament, un paracaigudista no s’accelera indefinidament durant el vol, sinó que la velocitat 
màxima que podrà assolir serà d’aproximadament uns 200 quilòmetres/hora (Déu n’hi do!) .
 I no solament en la caiguda lliure, sinó que qualsevol moviment dels cossos està sotmès al fregament . A partir de nivells de velocitat 
alts, on es produeixen turbulències (que estudia l’aerodinàmica i també tracta aquest treball), el fregament té un paper molt important, 
com també a baixes velocitats, que té un impacte cabdal en els casos de la sedimentació de partícules sòlides en mitjà aquós .
 Per a aquest treball de recerca l’autor ha dissenyat un giny científic que permet veure el comportament del moviment sotmès a 
fregament i ratificar els càlculs . A més, fa un recorregut des de les bases teòriques de l’estudi del moviment, ens mostra i demostra la 
metodologia experimental seguida per calcular el fregament, i acaba amb unes conclusions referides als resultats, d’una banda, i una 
valoració molt acurada de les metodologies, de l’altra .
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MiriAM PenA sÁnchez

Centre: IES Gaudí
 (Reus)

   Tutora: Montserrat Corretger

ELS PETS, ELS BEATLES DE CONSTANTÍ



sembla que la mare del lluís estava convençuda que el seu fill seria escriptor —potser periodista—, perquè havia començat a llegir des de 
molt aviat . A més, a cal Gavaldà no hi havia tradició musical . Però quan tenia onze anys, el xiquet va veure per la tele la pel·lícula Qué 

noche la de aquel día i, en acabar, ja ho tenia molt clar: de gran, seria beatle .
 A cal Reig si que n’hi havia, de tradició musical . I el Joan també jugava a ser beatle perquè volia ser com el seu pare, que a més de 
ser el cafeter del casino del poble i fer de pagès, tocava la bateria . 
 El Falín era veí del Lluís, jugaven al futbol a la plaça, feia d’escolanet i per Nadal, representava els Pastorets, com el Joan . I li 
agradava ballar amb les orquestres . Com que eren els seus amics, també es va fer de la colla dels rockeros .
 A sotragades, ara uns ara els altres, i amb més o menys dedicació, van anar fent música, fins que una afortunada casualitat va fer 
que els proposessin actuar en un pub de Constantí .
 I ja els tenim aquí: l’Ismael  —un amic que va estar amb ells des del començament— cantava, el Falín tocava el baix, el Joan tocava 
la bateria i el Lluís, la guitarra i també cantava . I es van posar un nom, provocador: Condons Adulterats .
 El grup tal qual era va durar un mes i mig, perquè molt aviat van fer-hi canvis . El Lluís es va quedar com a únic cantant i van canviar 
el nom . Van fer una llista de noms, els van sotmetre a votacions . L’únic que no va rebre cap vot va ser… Els Pets . I així van néixer .
 La nit de Nadal del 1985 es van presentar Els Pets a l’Ateneu Llentisclell de Constantí . Va ser un desastre que encara recorden . La 
guitarra del Lluís es va aixafar i la que li van deixar era tan dolenta que no es podia ni afinar .
 L’estada del Lluís a Amèrica durant un any va marcar un punt d’inflexió en la vida d’Els Pets . A la tornada li van preparar una festa 
d’amics, va tocar l’orquestra i van fer pujar el Lluís a l’escenari . Aleshores va tornar a prendre una decisió sobre el seu futur: s’havia 
acabat aquella broma de caps de setmana . A partir d’ara serien un grup de veritat .
 El treball ens explica aquestes i mil i una històries més de tot allò que envolta Els Pets, del que han fet, i els han fet, al llarg dels 
seus més de vint anys de vida . Els seus orígens, èxits, fracassos, cançons, i també alguna tragèdia . Ens apropa al grup i ens fa sentir, si 
és possible, encara més nostre aquell grup que va fer famós el seu crit de guerra: “Som els Pets de Constantí i visca la mare que ens va 
parir!”
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                                                         MelinA sÁnchez ÁlvArez

Centre: IES Vila-seca

Tutor: José María Camps

ELS NENS I ADOLESCENTS AMB TDA-H



no hi ha lloc per a l’avorriment a les cases on hi ha un nen o adolescent hiperactiu . Els pares, sempre amb l’ai al cor, preguntant-se 
quin serà el pròxim ensurt, quina n’ha fet o què s’ha oblidat de fer . Inculcar-los qualsevol hàbit o norma és gairebé impossible, es 

despisten i l’obliden . A l’escola són el malson del docent: a més de no parar quiets ni atenció en res, esvaloten la resta de la classe . 
 No parlem de nens molt moguts, aquests que solem qualificar d’hiperactius . Parlem de nens amb TDA-H (trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat), diagnosticats mitjançant protocols d’avaluació molt estrictes basats en proves mèdiques i 
psiconeurològiques . Si, a més, predomina la hiperactivitat per sobre el dèficit d’atenció, sembla com si un motor els tingués constantment 
en moviment . I no callen .
 Albert Einstein, Leonardo da Vinci o Thomas Edison van ser nens amb TDA-H . Però no ho sabien . Fins fa poc era una patologia 
desconeguda, i les persones que la patien eren catalogades com a maleducades, mandroses, immadures o irresponsables . Però no és 
fàcil la vida per a aquests nens, que solen ser molt intel·ligents i s’adonen que alguna cosa els deu passar que fa que no controlin, que 
no poden fer allò que s’espera d’ells encara que s’hi esforcin, que no poden seguir unes instruccions encara que les entenguin, que són 
un problema . Tot això és una font de frustracions que alguns alliberen amb la violència, d’altres somatitzen en malalties, i fins i tot les 
interioritzen i se senten infelicos . 
 Afortunadament, ara sabem que tenen un problema psiconeurològic; hi ha un diagnòstic mèdic que explica aquesta manera 
d’actuar . 
 El fet que hi hagi una explicació científica al comportament del seu fill o filla tranquil·litza molt els pares perquè saben que, tot i ser 
una malaltia crònica i que en certa manera dependrà dels fàrmacs o del suport psicològic, hi ha una causa física que l’origina i, sobretot, 
hi ha un tractament per ajudar-lo . 
 Amb una detecció precoç, el nen hiperactiu pot canviar la seva vida, i la dels seus pares, professors i companys . El tractament és 
complex i generalment implica un combinat psicològic i farmacològic . Si el farmacològic els tranquil·litza, el psicològic, en el qual han de 
participar molt activament els pares, els ensenya estratègies d’autocontrol . 
 El treball de recerca “Els nens i adolescents amb TDA-H” ens dóna un seguit d’informació respecte aquest trastorn, que afecta els 
nens molt més que les nenes . En coneixem els símptomes, les proves de diagnosi, les causes neurològiques i el tractament . El treball de 
camp s’ha dedicat a fer un seguiment de nens amb TDA-H de diferents edats, vistos des d’ells mateixos, des dels seus pares, professors i 
companys . L’autora també inclou unes propostes d’acció educatives per a la interacció amb nens TDAH .
 Per acabar, trobem la transcripció d’entrevistes realitzades, pares, professors, monitors, companys i professionals mèdics relacionats 
amb aquests nens .
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MArçAl virgili i bArtoloMé        

Centre: IES Martí Franquès 
(Tarragona)     

Tutor: Jordi Heredia                                             

    

PROjECTE ARQUITECTòNIC-PASSEIG CASANOVA



qui Pot esmentar, ara mateix i sense recórrer a Internet, quatre noms de físics importants, d’enginyers químics, de matemàtics, o 
d’investigadors mèdics?  I d’arquitectes?

 Probablement la majoria pugui donar quatre noms o més d’arquitectes d’arreu del món i fins i tot quines són les seves obres més 
emblemàtiques . En canvi, dels altres professionals tècnics . . . . (els del mateix gremi no compten!) .
 I és que qui mes qui menys tothom té una opinió formada sobre les obres dels arquitectes . Les edificacions importants susciten 
debats i tenen un lloc important als mitjans de comunicació . Probablement deu ser de les poques professions tècniques que veuen 
exposades a l’opinió pública la seva obra . 
 “L’arquitectura és l’art de projectar i construir edificis” . La definició de l’arquitectura inclou la paraula “art” . I és que, malgrat la 
seva naturalesa tècnica, té un marcat sentit humanista perquè les obres estan creades per l’home i per a ell i han de satisfer necessitats 
humanes, d’altra banda cada vegada més sofisticades . Els grans mestres europeus del Renaixement eren filòsofs, científics, poetes . . . i 
arquitectes . Dominaven totes les ciències relacionades amb l’home i aquest coneixement es reflectia en l’arquitectura, que es convertia 
axí en el mirall d’una època . 
 Molts anys abans dels corrents humanistes, a l’antic Egipte, els arquitectes pertanyien a una jerarquia superior . Però la seva obra, 
més que beneficiar el poble, buscava satisfer la vanitat de les divinitats del moment i impressionar-les amb la grandesa del faraó (que era 
qui pagava) . La seva cartera de clients es reduïa al faraó i poca cosa més . Aleshores —som encara a Egipte—, hem de pensar que la pressa 
d’Assuan, per exemple, ha estat una obra més humanista que no pas la piràmide de Gizeh . És clar que els turistes no hi van per veure la 
presa, però això ja és un altra tema .
 Lluny de les construccions de piràmides, ara i aquí, tothom tenim més o menys una idea del nostre espai ideal, organitzat de manera 
que s’adapti a les nostres necessitats i gustos . Poques vegades disposem de l’oportunitat de portar a la realitat aquell somni . Però segur 
que s’acosta a la idea que conté el treball “Projecte arquitectònic – passeig de Casanova” . Aquest projecte parteix d’un terreny de prop 
de 1 .400 m2 a primera línia de mar, obert, sense grans edificacions al costat i proper a Tarragona . Aquesta situació privilegiada permet 
concretar en l’habitatge totes les nostres fantasies . El projecte de l’habitatge, detallat i pulcre, inclou, a més de les fases de l’obra de 
construcció, des de la neteja i esbrossament del terreny, fins a les instal·lacions de les xarxes elèctriques, de gas, tèrmica solar, domòtica, 
etc ., els permisos administratius necessaris, el pressupost de l’obra i la normativa més rellevant que cal aplicar en la construcció .
 Finalment, l’autor expressa la dificultat de plasmar en un projecte, malgrat totes les eines actuals en arts gràfiques, la idea mental 
del que la projecta . L’espai interior no tan sols es veu, sinó que se sent . Captar “atmosferes”: un repte per als arquitectes . Però segur que 
després de llegir el treball tots estarem d’acord que l’atmosfera de la casa projectada és tot un luxe .

  



L’apassionant món dels treballs de recerca  
i de síntesi d’educació secundària

Maria Bargalló Escrivà
maria .bargallo@urv .cat
Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària de la URV

Jordi Gavaldà i Casado
secs@urv .cat
Secretari executiu del Consell Social de la URV

INTRODUCCIÓ

Com a docents universitaris, estem acostumats a dirigir treballs i projectes final de carrera, tesis doctorals, etc . I encara que som 
d’àrees de coneixement molt diferents (Filologies Romàniques i Enginyeria Química), llegint els treballs de recerca o de síntesi de 
secundària, hem tingut el mateix sentiment que davant els treballs i projectes docents i de recerca universitaris que ens lliuren els 
nostres estudiants: l’estudiant ens dóna més del que li hem demanat, fins i tot una mica d’ell o ella mateix/a; com a mínim unes 
hores —sovint moltes més de les que l’alumne i el docent havien planificat— de la seva vida, la seva experiència, uns coneixements 
adquirits en molt diverses fonts i abocats en el text .

Això és bo, és molt bo!

Perquè l’estudiant que ha après a fer un bon treball de recerca o de síntesi a secundària ja s’ha iniciat en el món universitari: ha 
començat a adquirir aquelles aptituds, habilitats i coneixements que, en acabar el seu pas per la universitat, el món professional i 
empresarial li exigirà . 



RESULTATS

La lectura dels treballs que es van presentar a la primera convocatòria va ser apassionant . En això coincidim amb el president del 
Consell Social, que així ho va indicar en les sessions de deliberació del jurat i ho assenyala en el pròleg .

La temàtica dels treballs és diversa . De vegades, inspirada en les experiències i les inquietuds dels mateixos estudiants; d’altres, 
motivada amb encert pels tutors, i també en trobem de generats a partir de les inquietuds professionals d’alguna persona propera .

El tractament dels temes es fa tenint en compte les fonts d’informació i les eines metodològiques habituals per a qualsevol 
treball de caire científic: la recerca bibliogràfica (ajudada força vegades per  Internet), el treball de camp, la recerca en fons 
documentals antics, les entrevistes personals, la recerca, l’anàlisi i el tractament de bases de dades institucionals, etc . Com a dada 
significativa en aquest sentit, podem assenyalar que un 80% ha utilitzat tècniques de treball de camp o/i experimental .

Els productes finals són molt diversos: procediments de treball, equips de demostració experimental, maquetes discogràfiques, 
tallers de construcció i maneig d’eines de càlcul mil·lenàries, projectes arquitectònics constructius, biografies . . .  

Els autors han estat nois i noies —quasi paritaris pel que fa al gènere— sota la direcció d’un tutor o una tutora . Gairebé tots 
han fixat uns objectius i els han desenvolupat de forma acurada, tant en el contingut com en la forma, emprant el 60% sistemes 
informàtics que els han permès obtenir un nivell d’edició del text lliurat molt professional . 

Des del punt de vista social, el 70% dels treballs mostren una clara preocupació per tractar el tema escollit tenint en compte el 
seu vessant social o socialitzador . Aquesta preocupació suposa, al nostre entendre, un altre factor significatiu que cal valorar, atès 
que formem persones que estiguin preparades per ser bons professionals, però, per damunt de tot, perquè siguin bons ciutadans .

Pel que fa als temes tractats, corresponen, per ordre de nombre de treballs, a les àrees de Medicina (3), Física (2), Música (2), 
Arquitectura (1), Química (1) i Tecnologia i la seva evolució històrica, (1) . Així doncs, sembla que una de les qüestions que pot tenir 
més interès a l’hora de realitzar aquest tipus de treballs és la possibilitat de combinar diverses matèries per tal de confegir una 
recerca interdisciplinària . 

El territori d’on provenen els autors dels treballs premiats correspon al Camp de Tarragona i els municipis són Reus, Tarragona, 
Valls i Vila-seca .



CONCLUSIONS

Entre les moltes virtuts que es poden trobar en el treball final que es demana als estudiants de secundària, hi ha, sens dubte, el 
fet de mostrar la capacitat de síntesi, la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la secundària i de fer transferència de 
coneixements; en definitiva, de posar en pràctica les seves capacitats d’investigació . 

Aquest tipus de treballs són, a més, un bon instrument per facilitar l’accés dels estudiants a la universitat o bé a la vida laboral . 
Perquè aquests treballs poden:

• Ser instruments de motivació i/o orientació professional.

• Ser emprats com a eines de progrés en l’adquisició d’altres llengües.

• Facilitar la interrelació entre el professorat d’ensenyament secundari i el professorat universitari.

Respecte a la segona edició dels premis Consell Social de la URV als treballs de recerca de secundària i de síntesi, seria bo:

• Estendre l’experiència pilot, informant-ne detalladament tots els centres de secundària del territori universitari URV.

• Animar els estudiants i tutors informant-los oportunament i detalladament dels premis que ofereix la URV.

• Trobar canals de comunicació que permetin donar a conèixer l’experiència a ambdós àmbits.

En aquest sentit, un dels fòrums més adequats per aconseguir tot el que acabem de comentar pot ser el que ens proporciona la 
Setmana de la Ciència, ja que és un espai de divulgació de la ciència al qual tenen accés l’alumnat i el professorat de secundària així 
com els grups de recerca de la URV . Proposem, doncs, com a forma per difondre els treballs premiats, que els autors, els tutors i els 
instituts de procedència puguin mostrar els treballs i els resultats obtinguts .
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