
 
Hui Hong Wu

INS Príncep de Viana

 

 

 

 

 

 

Tutoria: M. Jesús Bartolomé de la Peña

 

CONCLUSIONS

He ampliat els meus coneixements 

matemàtics obrint-me a nous problemes 

amb solucions inicialment impossibles de 

trobar. També valoro el fet de trobar 

solucions aproximades, no exactes,    

d’equacions amb tants decimals correctes 

com vulgués (tolerància). 

 

La programació en Scratch m’ha 

aproximat a la programació i les seves 

aplicacions en matemàtiques.
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RESOLUCIÓ D'EQUACIONS:
MÈTODES NUMÈRICS

Buscar mètodes numèrics que permetin 

resoldre equacions que no es poden resoldre 

per mètodes analítics. Buscar la manera 

automàtica d’aplicar aquests mètodes usant 

full de càlcul i programació amb Scratch.

En primer lloc vaig fer una cerca de mètodes 

numèrics per trobar zeros de funcions. De tots 

els mètodes que vaig trobar vaig triar els que 

em van semblar més senzills, basats en el 

Teorema de Bolzano.

 

Un cop analitzats els mètodes, i aplicats en 

casos particulars utilitzant la calculadora, vaig 

intentar buscar maneres d’aplicar els mètodes 

que fossin més ràpides i permetessin medir la 

tolerància sense repetir els càlculs. Vaig 

implementar els mètodes usant un full de 

càlcul del Drive.

 

Finalment vaig intentar programar els 

mètodes amb un programa conegut i senzill, 

com és Scratch per millorar l’efectivitat i la 

rapidesa.



 
Miquel Fernàndez-Velilla Loscos 

Albert Garcia Ribera

INS l'Alzina

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Luis Rey Cabrerizo

CONCLUSIONS
Hem aprofundit en l’àmbit de la 

geolocalització i les telecomunicacions. 

Hem après com construir un GPS tan 

precís com el del nostre telèfon mòbil, 

però a un cost molt més reduït. Hem 

descobert que el senyal GPS és molt 

sensible a l’entorn del lloc d’on busquem 

la localització. Amb coneixements més 

avançats de programació, hagués estat 

possible fer una recerca més profunda i 

àmplia, tot augmentant el nombre de 

satèl·lits de referència. Aquest és un tema 

en contínua evolució.
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CONSTRUCCIÓ I VALIDACIÓ D'UN 
RECEPTOR DE GPS DE BAIX COST

La nostra pregunta de partida era: Podem 

construïr un receptor de GPS de baix cost amb 

una antena de ràdio i un ordinador portàtil, 

amb software lliure, i que pugui obtenir la 

mateixa precisió que tenen els sistemes 

dedicats?

Per elaborar aquest treball de recerca hem 

comptat amb l’assessorament del Programa 

ARGÓ de la UAB,  La resta de la informació 

que hem utilitzat ha estat extreta de diverses 

pàgines web oficials i dels resultats de les 

nostres observacions. 

 

Per arribar a les conclusions primer de tot vam 

construir el GPS de baix cost i després vam fer 

un treball de camp en diverses regions del 

territori català. Hem anat a diversos vèrtexs 

geodèsics, establerts per l’ICC i hem calculat la 

nostra posició amb el GPS casolà i amb el del 

telèfon mòbil. Amb els resultats obtinguts hem 

fet una comparació entre aquests i el valor que 

hem considerat com a referència, el de l’ICC. 

 

Per analitzar les dades hem emprat una Macro 

de VisualBasic del programa Microsoft Excel.



 
Laia López Rigol

Col·legi Sagrada Família Sant Andreu

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Elisabeth Rosell Moreno

CONCLUSIONS

El quid de la qüestió es troba en la 

pregunta següent: els nord-americans 

realment creien que Trump portaria a 

terme les seves promeses? La conclusió a 

la qual he arribat és que els americans 

van exercir el seu dret a vot a favor d’en 

Donald Trump com a intent de salvació 

econòmica. En últim terme, crec que la 

crida a la democràcia justa i meditada a 

què al·lego al meu treball és,

realment, el principal objectiu d’aquest.
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DONALD TRUMP 
ENTRE LÍNIES

La notícia de l’elecció de Donald Trump fou 

una de les més comentades arreu del món. I el 

fet que jo pogués viure entre els seus votants, 

em va impulsar a investigar si realment 

l’actual president dels Estats Units havia 

condicionat el vot d’una nació mitjançant la 

manipulació del llenguatge.

Per tal de donar resposta a la meva hipòtesi 

inicial, vaig establir converses amb alguns dels 

meus companys i amics, i vaig analitzar cinc 

discursos que Donald Trump va pronunciar i 

dos debats on va  va participar durant la seva 

candidatura a la presidència l’any 2016.

 

Em vaig fixar en les seves paraules i, sobretot, 

en allò que s’amagava darrere d’aquestes, 

trobant-hi un gran ventall de fal·làcies i 

estratègies. 

 

Per entendre el seu modus operandi vaig 

haver de fer una recerca prèvia sobre la seva 

vida personal, empresarial i política. 

Finalment, per jutjar la legalitat i moral de les 

seves accions, vaig endinsar-me al món de la 

política nord-americana, així com en la seva 

història. 



 
Sara Ferrés Garriga

Mayka Méndez Pérez

INS Príncep de Viana

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Concepción Zurera Parlón

CONCLUSIONS

En relació als pacients, hem descobert que 

la qualitat de vida millora. A llarg termini 

l’activitat diària no es veu afectada (ni en 

l’àmbit laboral tampoc). La medicació 

post-trasplantament però, provoca efectes 

secundaris que poden afectar 

negativament al pacient i, en el cas de les 

dones, durant l’embaràs poden patir el 

rebuig de l’òrgan trasplantat a causa que 

han de deixar de prendre la medicació.
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I DE-LIVER

El nostre treball té com a objectiu principal 

informar i sensibilitzar a la gent sobre els 

trasplantaments, i conseqüentment sobre tots 

els àmbits que els envolten, com poden ser la 

immunologia i el rebuig. En aquest treball 

desenvoluparem el trasplantament

hepàtic.

El primer bloc del treball mostra tota la 

informació que hem recopilat sobre el 

trasplantament hepàtic i el rebuig. El segon 

bloc és un recull de pràctiques que hem anat 

fent al llarg del treball, com són: les enquestes 

als alumnes del nostre institut per intentar 

d’alguna manera sensibilitzar-los, entrevistes 

a pacients amb l’objectiu de concloure si a la 

llarga un trasplantament millora la qualitat de 

vida del pacient, estudi de les campanyes de 

sensibilització publicades per fer una 

comparació i poder saber si havien influït 

d’alguna manera en la societat espanyola i un 

estudi estadístic de l’evolució del 

trasplantament hepàtic al llarg dels últims 

anys a Espanya de donacions i

trasplantaments hepàtics realitzats.



 
Pablo Vega Gallego

Col·legi Sagrada Família Sant Andreu

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Màrius Belles i Robert Barriche

CONCLUSIONS

El robot és una molt bona eina de 

comunicació. El seu moviment i el

seu control exterior via càmera pot ser 

també una eina fonamental per a poder 

estar atent al dia a dia de la persona gran. 

És també, un sistema de control 

d’accidents domèstics, sobretot en cas

d’incendi. No és un projecte acabat, sinó 

que, de mica en mica, s’hi aniran 

implementant eines i autonomia al robot 

per a fer encara més funcions d’ajuda a la 

gent gran.
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ROBOT DE COMPANYIA 
PER A LA GENT GRAN 

DE BAIX COST NIE2

L’objectiu del treball va ser crear un robot que 

permetés ajudar a la gent gran que viu o passa

molt temps sola. Volia construir un sistema 

automàtic que servís com a eina per a la 

monitorització i el seguiment per part de la 

família, per facilitar a la gent gran la 

comunicació amb el món, per a l’actuació en 

cas d’emergència i per donar suport en el 

seguiment de les tasques diàries.

 

El hardware utilitzat com a base ha estat una 

placa Arduino i una Raspberry Pi i la 

programació ha estat efectuada en Python, 

bàsicament. Les funcions que s’ha buscat que 

fes el robot han estat aquestes:

- Reconeixement de veu i comprensió d’ordres 

senzilles en cas de voler trucar algú, fer una 

fotografia o una trucada d’emergència.

- El moviment del robot i el seu control 

mitjançant una app externa.

- Control de la temperatura domèstica

 

S’ha construït una primera versió de Nie2 , 

tenint en compte que el cost fos baix i que a la 

llarga fos una eina que estigués a l’abast de 

tothom.



 
Laura García Veiga

Joan Gas i Serra

INS l’Alzina

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Maria Antonia Roca Colet
Maria Esteban Vinuesa

CONCLUSIONS

La nostra mostra i anàlisi han estat molt 

limitats i per tant els resultats presenten 

un gran marge d’error.

La conclusió principal d’aquest estudi ha 

estat que, en major o menor mesura, tot el 

veïnat s’ha vist afectat per aquest 

fenomen independentment de la seva 

ideologia, edat, poder adquisitiu o fins i 

tot nacionalitat. Hem detectat rebuig 

davant de la presència de pisos turístics 

il·legals i l ’economia submergida que 

comporten.
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L'IMPACTE DELS PISOS TURÍSTICS 
AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA

El nostre objectiu era conèixer i descriure la 

problemàtica situació que pateix el veïnat i 

que és transmesa contínuament pels mitjans de 

comunicació.

La nostra hipòtesi va ser que tot el veïnat 

rebutjaria la presència dels pisos

turístics, tant legals com il·legals, degut a 

l’incivisme dels turistes que s’hi allotgen. Això 

comportaria un ambient de desavinença 

constant dins del barri.

 

Vam realitzar enquestes al veïnat i vam 

elaborar un documental.

Les enquestes van consistir en un seguit de 

preguntes de caràcter anònim enfocades a la 

visió personal de cada entrevistat quant a 

diferents aspectes sobre la convivència i el dia 

a dia al barri Gòtic.

Posteriorment, vam realitzar un seguit de nou 

entrevistes que van ser enregistrades per 

formar un documental audiovisual anomenat 

“Respect El Gòtic” amb l’objectiu d’oferir una 

visió més propera i tangible de la situació. És 

per això que vam escollir persones de diferent 

edat, gènere o ideologia. 



 
Ana Pérez García

INS Doctor Puigvert

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Elisabet Bermejo

CONCLUSIONS

Gràcies a la IA es crearan nous llocs de 

treball, però com que nombroses tasques 

s'automatitzaran moltes persones es 

quedaran sense feina. Per això, és molt 

important que els agents econòmics, 

especialment les empreses i governs, a 

mesura que avanci aquesta implantació de 

robots en el sector laboral, posin en marxa 

mesures i lleis per suavitzar les 

repercussions negatives del progrés 

tecnològic en la societat.

Actualment, la intel·ligència artificial és 

més un aliat que un enemic.
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L'IMPACTE SOCIAL I LABORAL 
DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

La quarta revolució industrial modificarà la 

nostra manera de viure, de treballar i de 

relacionar-nos. El desenvolupament de la 

robòtica i la intel·ligència artificial en el món 

laboral significarà què moltes empreses 

reemplacin un treballador per un robot, molt 

més productiu i de menys cost per a 

l'empresari. Els robots ens poden dirigir cap a 

un augment de la desigualtat social o a una 

precarització del treball si no es prenen 

mesures.

 

Per dur a terme aquesta investigació i veure 

l'impacte real que provoca la intel·ligència 

artificial en les nostres vides, he llegit llibres 

dels pares de la IA (Intel·ligència Artificial) i 

he recopilat informació d'articles de premsa. 

També he assistit a conferències diverses que 

parlaven de la nova era tecnològica i la 

transformació del mercat laboral. Finalment, 

he fet entrevistes a experts en l'automatització 

de processos empresarials i desenvolupadors 

d'intel·ligència artificial a través de la

implementació i programació d'un software.



 
Mariona Domingo Flos

Patricia Martínez Artero

INS Joan Fuster

 

 

 

 

 

Tutoria: Maria Ani Ragolta

CONCLUSIONS

Al llarg d’aquest treball ens hem centrat 

en com l’etanol afecta morfològicament 

als embrions de Danio rerio generant 

malformacions. El tòxic també ha estat el 

causant principal de les morts d’aquests. 

Les observacions i els resultats confirmen 

la nostra hipòtesi: els embrions de peix 

zebra que han estat exposats a l’etanol

han patit canvis morfològics significants 

així com han patit una taxa de mortalitat 

molt elevada.
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ELS EFECTES DE L'ETANOL 
EN EL DESENVOLUPAMENT 

EMBRIOLÒGIC DEL PEIX ZEBRA

Els objectius d’aquest treball són: esbrinar com 

els peixos zebra poden servir per a l’estudi de 

la biologia humana, determinar la toxicitat de 

l’etanol a partir de l’experiment que hem fet 

amb els ous fecundats de peix zebra (Danio 

rerio) i comparar-ne els efectes amb els de la 

síndrome d’alcoholisme fetal (SAF) en els 

humans.

La nostra hipòtesi consisteix en que els 

embrions de peix zebra que hagin estat 

sotmesos a l’alcohol patiran canvis morfològics 

com a conseqüència de la toxicitat d’aquest.

 

Ens va posar en contacte amb un investigador 

del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

que ens va facilitar més de 200 ous

de peix zebra fecundats, aigua tractada amb 

rajos UV, consells i una major ampliació 

d’informació. Vam dividir l’experiment en dos 

grups: el MC (prova control) i el ME

(grup etanol).  Vam establir unes hores 

determinades d’observació i anotàvem quants 

embrions havien mort i fixàvem la mostra amb 

una dissolució de formol per tal de poder 

observar-les al microscopi. 



 
Raquel Jiménez Iranzo

INS  Doctor Puigvert

 

 

 

 

 

 

Tutoria: Mari Carmen Ramos Ruiz

CONCLUSIONES

La moda hoy en día sí influye en la 

sociedad. Las redes sociales e Internet son 

las principales herramientas para 

informarse sobre la moda y a la vez 

comprar ropa. He comprobado que 

dedicarse al mundo de la moda no es tan 

complicado como parece. Si

realmente es tu vocación puedes hacerlo, 

aunque se necesita mucha dedicación y 

esfuerzo.
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EL MUNDO DE LA MODA 
Y SU INFLUENCIA

El objetivo principal es saber lo que significa la 

moda para la sociedad y si realmente nos 

influye. ¿Nos importa nuestro aspecto?

¿Y el de los demás? También quiero comprobar 

si las redes sociales forman parte de la 

influencia de la moda, ya que actualmente 

forman parte de nuestro día a día, y si 

realmente es fácil dedicarse a un sector como 

este.

 

El trabajo se inicia con una explicación sobre 

la moda y su historia, relacionándola con las 

redes sociales actuales y los medios por los 

cuales nos informamos sobre esta. Lo he 

llevado a cabo gracias a información extraída 

de internet y de diversa bibliografia. 

He realizado encuestas a 200 personas y he 

entrevistado a dos mujeres relacionadas con el 

mundo de la moda. He contactado con una 

agencia de eventos de ropa, que me han 

ayudado a llevar a cabo esta investigación. 

También pude acudir a unas entrevistas a dos 

influencers y a la exposición El cuerpo vestido.


