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 BERTA SIMÓN I TERESA GOTSENS : 

 
Fem la valoració del Treball de :  Institut  SEVERO OCHOA  
 
LA COVID-19. I SI EL VIRUS SOM NOSALTRES ?       
Tutor :  Toni Palma 
Fet per l’alumne   ALBA ORTS MORIANA 

 
 
En el treball de l’Alba destacaríem la investigació feta i la bona selecció de les fonts 
d'informació, en un marc d'actualitat tan volàtil, com el que suposa la COVID-19. És 
un bon treball, ben estructurat, que no decep a mesura que el vas llegint. 
 
La seva aportació és una síntesi específica des de diverses àrees d'estudi de la 
pandèmia i les seves causes i efectes, oferint també una perspectiva general de 
l'abast de la crisi que ha suposat el virus des dels inicis fins a l'actualitat. 
 
També es posa en valor que l'estudi no només hagi estat tenint en compte els 
aspectes globals i l'impacte general sinó també fer una aproximació a l'estudi del 
municipi. L'estudi aborda la problemàtica des dels diferents àmbits: sanitari, polític, 
social, humà, mediambiental,... I aporta propostes de futur i propostes de millora. 
 
El perfil de la selecció d'experts per fer la recerca ha estat molt rellevant per 
l'estudi. La part pràctica del treball dona un molt bon valor afegit a la feina 
d'investigació. El recurs audiovisual que s'ha elaborat com a síntesi dels diferents 
aspectes sanitari, humà, emocional i del medi ambient, dona un molt bon valor 
afegit a la feina d’investigació. 
 
 
Felicitats  ALBA ! 
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 NATÀLIA RODRÍGUEZ, MARINA RUANO I MERCÈ PARÉS :  

 
Fem la valoració del Treball de :  Institut  LA MALLOLA  
 
DISSENY D’UNA EMBARCACIÓ   
Tutor :  Carlos Ecenarro  
Fet per l’alumne   MOUNIR BEN AMAR  

 
 
Mounir ha fet un molt bon treball de recerca, es percep que ha necessitat d’una 
gran dedicació. Els aspectes formals treballats són molt bons. La part teòrica és 
molt sintètica i bona. La part pràctica, que segur ha necessitat de moltes hores,  és 
excel·lent. 
 
Es un treball molt original i creatiu, al mateix temps ens presenta comparacions de 
temes navals amb temes més propers a la persona que llegeix el text, que ajuden a 
entendre el treball. Les decisions preses pel disseny del iot estan molt ben 
justificades. 
 
En el Disseny d’una embarcació, les imatges no estan allà per ocupar espai, sinó que 
aporten valor al text, estan editades per tal d’adequar-les al treball. 
 

Es ressalta la relació entre els aspectes tècnics teòrics erp a tenir una visió del que 
ha de tenir en compte de cara a la part pràctica. Es posa en valor la capacitat de 
plasmar les idees a través de l'ús de tecnologia. També es posa en valor la mirada 
global sobre el tema. 

 
 
Felicitats  MOUNIR ! 
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 JOSEP-MARIA FERRAN  I  ELENA BRAU : 

 
Fem la valoració del Treball de :  Col·legi  NATZARET  
 
TU LUCHA ES MI LUCHA   
Tutora :  Inma Moreno 
Fet per l’alumne   PAULA BALLESTERO ÁLVAREZ  

 
 
La Paula ha tingut des d'un primer moment els objectius i la hipòtesi ben clars. Ha 
sintetitzat molt bé el marc teòric i com afecta el càncer en la vida d'un adolescent. 
També ha parlat de tots els recursos que els joves tenen a l'abast. 

L'experiència que explica de seva mare és dolorosa i ho ha tractat amb molta 
delicadesa. Ressalta l'abast emocional del treball i com aprofitar les vivències per 
generar un aprenentatge més profund.  

Destacar els valors que es transmeten en la tria del tema i el desenvolupament del 
treball, fet des de l’experiència personal amb el procés emocional intern que això 
comporta, i l’interès solidari i empàtic per reflectir la realitat dels adolescents.  

Bon disseny metodològic: plantejament de la qüestió, objecte d’estudi i 
estratègies/tècniques seleccionades pel treball de camp. Recerca exhaustiva per a 
l’elaboració del marc teòric: documentat amb moltes dades 

 
Pel que fa a la part pràctica, les enquestes demostren les seves hipòtesis i les 
preguntes són concretes i útils. Els resultats molt interessants i rellevants per a la 
seva investigació. 

 

Felicitats  PAULA ! 
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 SERGI ESTORCH, ELENA GALINDO I MERCÈ PARÉS : 

 
Fem la valoració del Treball de :  Institut  JOAQUIM BLUME 
 
EL CLUB DE RUBIK: UNA JOGUINA AMB MOLT PODER  
Tutor :  Jordi Abril 
Fet per l’alumne   FANNY MARIA  

 
 
Destaca el treball de la Fanny per la seva originalitat en la elecció del tema  i per la 
dificultat que porta tota investigació relacionada amb el cub de Rubik. Estudia la 
influencia que te en les capacitats de la ment, memòria, intel·ligència espacial i 
lògic-matemàtica, atenció i concentració. 
 
És molt interessant l’estudi que fa dels diferents tipus d’intel·ligència i com 
estimular algunes d’elles a través del joc amb el cub. També en fa saber que podria 
tenir aplicacions didàctiques dintre de la feina com a educadors. 

 
El treball  estadístic  per confirmar les seves hipòtesis esta molt ben fet, 
diferenciant clarament el grup de prova i el grup de control. Destaca el finíssim 
anàlisi dels resultats. 
 

La seva part pràctica és molt extensa i detallada i té un alt contingut científic. Ens 
demostra com poder aplicar els resultats a diferents àmbits com el de 
l'aprenentatge, la salut i l'envelliment cognitiu,... També es dona valor a l'elecció 
dels diferents exercicis duts a terme per a l'estudi. 

 
Felicitats  FANNY ! 
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  VICENT PASCUAL  I  JUAN GARCÍA :  

 
Fem la valoració del Treball de :  Escola  GARBÍ  
 
EL CATALÀ ALS PATIS ESCOLARS DELS NUCLIS URBANS DE 
CATALUNYA:  ELABORACIÓ D’UN CONTE IL•LUSTRAT PER 
FOMENTAR-NE L’ÚS ENTRE ELS INFANTS DE SANT ILDEFONS 
Tutora :  Laia Masó 
Fet per l’alumne   JÚLIA ESTESO GONZÁLEZ 

 
 
La Júlia fa un anàlisi molt acurada de la situació actual i de les diverses onades 
migratòries que ha viscut Catalunya des dels inicis del segle XX. Basat en una 
bibliografia acurada i molt àmplia, el treball està ben escrit, ben documentat i molt 
ben organitzat. Tant el marc teòric com la part pràctica estan desenvolupades amb 
molta coherència i concreció.  
 
Es ressalta la quantitat i qualitat de les fonts consultades i l'estructura dels seus 
plantejaments i objectius. 

El treball excel·lent, ha estat certament una gran aportació, molt sensible amb la 
situació del català, amb bona recerca bibliogràfica, entrevistes útils i una gran 
feinada amb el conte. És d'aquells treballs que aporten el seu granet de sorra en el 
seu camp, sent alhora, un treball original i necessari. 

Resultant un treball amb una gran qualitat lingüística, amb una feina de moltíssimes 
hores al darrere, amb una bibliografia magnífica per a l'edat de l'alumna, fet amb 
molta estima però també amb molta professionalitat, que va de menys a més per 
acabar amb un gran acte final per elaborar un conte il·lustrat. Tot el procés de 
creació del conte il·lustrat i el conte en sí són genials.  
 
Felicitats  JÚLIA ! 
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FERRAN BALAT, NEREIDA ALONSO I MERCÈ PARÉS : 

 
Fem la valoració del Treball de :  Escola  ISABEL DE VILLENA  
 
LA XOCOLATA I ELS SEUS EFECTES SOBRE EL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 
Tutora :  Berta Ballesteros 
Fet per l’alumne   CLARA MARTÍNEZ PORLÁN 

 
 
El treball de la Clara en el marc teòric es molt exhaustiu, molt ben documentat i la 
hipòtesi de la investigació en favor del xocolata negra molt ben portada fins el final. 
 
Molt ben redactat i molt ben estructurat, les limitacions de l’estudi molt ben definides i la 
bibliografia molt ben triada. Treball de recerca real, amb una bona combinació de 
part teòrica i part pràctica. 
 

Aporta una mirada aprofundida a les coses presents en el dia a dia.  Ha estat capaç 
de dissenyar un itinerari que resolt curiositat i ens posa en alerta sobre com podem 
autoregular-nos en la pròpia alimentació des del coneixement, la implicació 
personal en la seva producció. 

 

Es també interessant la part pràctica en la qual  ĺ alumna elabora un xocolata que 
considera altament saludable. Les conclusions del treball  desprès d’una entrevista 
amb una dietista i amb un artesà del xocolata , estan fetes després d’un exhaustiu 
anàlisi estadístic de dades . Es interessant que reculli  altres diferents aspectes 
independents de la seva  hipòtesi prèvia  fent un estudi transversal . 

 
Felicitats  CLARA ! 
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MARIA FERNÁNDEZ  I  JOAN-CARLES PLANCHAT : 

 
Fem la valoració del Treball de :  Institut  JOANOT MARTORELL  
 
EL CÀNCER DE MAMA. TRACTANT LA MALATIA DES DEL PUNT DE 
VISTA MECÀNIC   
Tutors :  Ángeles Cano 
Fet per l’alumne   RANYA SAAD JDIAA  

 
 
La Ranya  fa un treball excel·lent, molt ben estructurat amb una part teòrica 
sintètica i clara.  La part pràctica és molt amplia i de molt nivell.  Esperem que la 
gran dedicació que ha fet en l’elaboració d’aquet treball de recerca serveixi per 
orientar els teus futurs estudis. 

En la part teòrica fa una explicació de tot el relacionat amb la malaltia amb molt 
nivell científic però que a la vegada es fa molt comprensible per als no experts. És 
molt didàctica a la vegada que rigorosa. 

La part pràctica té un nivell científic elevadíssim. La feina realitzada al laboratori i 
el seu desenvolupament posterior és tot un exemple de Treball de Recerca de 
l’àmbit científic. 
 

Resultant un treball d’una alta qualitat en els plantejaments, en l'estructura i en el 
contingut. Es pot destacar l'abordament que fa, que surt de la mirada temptadora 
de la generalitat i és capaç de fixar la mirada en un aspecte concret i amb caràcter 
molt científic. Alta capacitat d'establir sinergies de valor amb entitats científiques i 
amb científics, aconseguint pràctiques i redacció dels resultats de nivell rellevant.. 
Ha estat capaç de fer les síntesis adequades. 

 
Enhorabona  RANYA ! 
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 JOSÉ RAMÓN GARCÍA, FREDERIC PIQUÉ,  

 ROSA ABÓS, SANTI CAMPO I MERCÈ PARÉS :   

 
Fem la valoració del Treball de :  Institut  JOANOT MARTORELL  
 
JOANOT MARTORELL, UN INSTITUT AMB HISTÒRIA  
Tutora :  Esther Alquézar 
Fet per l’alumne   MARIA CAJA GARCÍA   

amb el PSEUDÒNIM :   TINTA XINESA  
 

 
En la recerca que ha fet la Maria de d’història de l’Institut, es reflecteix de forma 
excel·lent l’evolució, construcció, les realitzacions dels primers temps, les 
necessitats tècniques trobades en els primers anys i en tota la seva història. 

Treball  molt ben elaborat. Descriu les inquietuds transmeses pels educadors, amb 
els premis guanyats en temes d’investigació literaris i culturals.  

Es percep també el reconeixement i respecte al professorat i als equips directius. 

Ha fet una recopilació exhaustiva de les notícies i registres administratius des dels 
50 anys d’història i també ha arribat a explicar les vivències en els problemes 
específics de la pandèmia que encara patim. 

La conclusió que s’extreu per sobre dels plantejaments de millores, treballs i 
estructuracions necessàries al llarg de tants anys, és que l’Institut Joanot Martorell 
ha estat sempre en la modernitat de cada moment i etapa, cobrint perfectament 
amb eficàcia, l’evolució de tot tipus de projectes i iniciatives de millora educativa. 
El treball ens dóna una història fidedigna dels 50 anys. 

 
Felicitats  MARIA !              


