
Proposta de treballs de recerca (curs 2021-2022) del Dep. C.Naturals 
 
1- Desplaçament de l’equilibri d’una reacció química. Pràctiques al laboratori de l’INS Alexandre Galí. 
 
2-Neteja d’aigua contaminada amb ferro. Pràctiques al laboratori de l’INS Alexandre Galí. 
 
3- Obtenció d’un metall a partir del seus compostos. Pràctiques al laboratori de l’INS Alexandre Galí. 
  
4- Influència de l’acidesa i alcalinitat en la salut. 
 
5- Aigua de mar: aporta beneficis per a la salut? 
 
6- El consum d’aigua potable a l’àrea del Garraf. 
 
7 - Plantes aromàtiques. 
 
8- Recursos hídrics del Garraf. 
 
9- Estudi de la fauna/flora del Garraf. Estudi de la diversitat vegetal dels sistemes dunars de les platges de 
Vilanova i estudi de la successió ecològica.  
 
10- El canvi climàtic al Garraf. 
És un treball en el qual s’han de recollir dades per realitzar taules i gràfics i possibles manifestacions indicatives que 
ens demostrin que ens estem desviant de les característiques típiques d’un clima mediterrani, i que per tant hi ha 
evidències clares que ens trobem davant d’un canvi climàtic". 
 
11- L'agricultura convencional versus l'agricultura ecològica 
Quin és el futur de la producció d’aliments al planeta si mantenim el model convencional? Quins beneficis in perjudicis 
té el model actual de producció d’aliments? Quin és el grau d’eficiència productiva dels sòls amb tractaments químics 
davant  dels models ecològics o integrats? El model de producció influeix en la qualitat del producte? quins efectes 
socioeconòmics representen un model i l’altre per a les societats? 
 
12- Estudi del comportament animal 
Estudi del comportament animal de qualsevol espècies animal a escollir. visites al zoo de Barcelona on es podrà fer 
l’observació i posterior registre i descripció de la conducta dels animals. 
Assessorament i informació tècnica sobre l’espècie animal escollida, atenció dels educadors del departament 
d’educació del zoo de Barcelona i consulta bibliogràfica. Se’ls lliurarà un passi de sis mesos per poder fer les 
observacions necessàries de l’animal escollit. 
 
13- Estudi d'hàbits alimentaris 
És un treball que pot rebre diferents enfocaments (estudi d'una dieta concreta, estudi d'una determinada població, 
comparativa de diferents dietes, estudi d'algun aliment...) acompanyada d'una part pràctica (realització d'alguna dieta, 
estudi d'una mostra de productes alimentaris, ...). 
 
14- El poder dels cristalls (suport UAB) 
Estudi de les diferents aplicacions que tenen els minerals. 
 
 
 
 
 
 


