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BATXILLERAT: PROPOSTES DE TREBALL DE RECERCA 

CURS 2022-2023

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS, FILOSOFIA I RELIGIÓ

1. La transició democràtica a través de fonts orals.
2. Els catalans als camps de concentració.
3. Les dones als camps de concentració.
4. Cinema i història: anàlisi d'un fet històric mitjançant la filmografia

(per exemple la guerra civil espanyola).
5. La transició democràtica a Catalunya (1975/1996).
6. El nostre patrimoni, el nostre compromís. L'objectiu es donar valor

i aprofundir en el coneixement d'un element patrimonial material
(un castell, una església, una casa, una masia, etc.) de Sant Pere
de Ribes o de la comarca del Garraf.

7. Estudi dels noms dels carrers de les Roquetes.
8. Història de l'institut Alexandre Galí.
9. Història d'una empresa.
10. Estudi del pas del temps a través de la premsa local, comarcal o   

  nacional.  
11. Biografia d'algun personatge rellevant.
12. Història de la família lligada a l'evolució del pas del temps.
13. L'evolució de l’ urbanisme a Les Roquetes.
14. Anàlisi de la iconografia artística des d’una perspectiva de gènere.
15. Cinema i Religió.
16. Simbolisme religiós als contes infantils.
17. El voluntariat: Les ONGS....una moda, una opció de vida, un ne-

goci, etc.
18. Educació en valors a l'Escola.
19. Cinema i  filosofia:  Reflexió sobre les grans qüestions que s´ha

plantejat  l’ésser humà per mitjà del cine. Analitzar la problemàti-
ca filosòfica desenvolupada en diferents pel·lícules

20. Determinisme i Llibertat-. Wood, La zona gris, Frankenstein... 
21. Què és la veritat?.- Rashomon, 12 hombres sin piedad, Matrix…
22. Filosofia  i  xarxes  socials:  Reflexió  sobre  les  noves  formes  de

comunicació i la seva influencia en el desenvolupament personal.
23. Filosofia i tecnociència.- Reflexió sobre els límits de la ciència apli-

cada.
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24. Ètica i estats del benestar.-  Anàlisi i reflexió sobre els nous reptes
de l´Estat al món actual. Es pot vincular amb la defensa dels drets
humans i de valors democràtics.

25. Estudi  Comparatiu dels “populismes”  en Amèrica Llatina,  Estats
Units i Europa.
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