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a recerca
Text: Xavier Castillón

Els treballs de recerca deis estudiants de batxillerat demostren que les noves generacions están preparades per ais reptes del futur immediat, amb molta imaginació i
vocació investigadora en els ámbits mes diversos. El Consell Social de la Universitat
de Girona incentiva la millora de la qualitat d'aquests treballs organitzant uns premis que ja han arribat a la cinquena edició, amb una nodrida participació.

Un canvi de perspectiva

firmat la seva hipótesi que el viatge a Terra Santa no havia estat
la «causa absoluta» de la crisi espiritual que havia patit Verda-

«El treball m'ha significat un repte bastant important, ja que, a

guer. "A través deis referents epistolars analitzats, es veu com el

mes d'haver-me de situar en un context molt diferent de Tactual

seu carácter evoluciona i canvia gradualment amb els anys,

per comprendre el seu carácter, he hagut de qüestionar una idea

canvi marcat per les circumstáncies personáis i contextuáis».

que els Ilibres de text donaven com un fet evident i lógic". Així

L'autor d'aquestes Imies i del treball resumit al qual fan referen-

acabava un estudiant de batxillerat el resum del seu treball de

cia probablement no havia assolit la majoria d'edat legal quan va

recerca, titulat "Vida i aproximació al carácter de Jacint Verda-

decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a analitzar

guer a través del seu epistolari (1865-1886)». L'autor havia con-

l'epistolari de Mossén Cinto. Tenia les seves raons per triar
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Estudiants de segon de batxillerat d'aquest curs a Vidreres: investigadors en potencia.

aquesttema: «Estudio a Vic i vise a RodadeTer, poblado prope-

tiu cátala i espanyol ha estat el gran sait, per a molts insalvable,

ra a Folgueroles, indret on va néixer [Verdaguer]. També peí fet

que representava per a l'alumne el pas del batxillerat (els antics

que la seva figura ha adquirit una gran rellevancia en la cultura i

BUP i COL), per mes que les sigles d'aquest últim parlessin

la literatura catalana, fins a tal puntqueel 2002 ha estat procla-

d'orientació universitaria) a la vida universitaria, on l'estudiant

mat, per la Generalitat de Catalunya, l'Any Verdaguer, en com-

generalment quedava desprotegjt en la seva Ilibertat relativa

memoració del centenar! de la seva mort. La darrera motivació

després d'haver estat controlat de molt a prop en tc^es les eta-

ha estat la curiositat que sentía vers la interessant biografía

pes educatives anteriors. Aquest canvi de situado era especial-

d'aquestapersonalitat».

mentdrástici notohquanestractavad'exercirlaseva autonomía

Henn posat aquestexemple, com podríem haver-ne posaí

com a aprenent d'investigador, ja que, al cap i a la fi, la recerca,

molts d'altres, per subratilar el canvi de perspectiva formativa

en un sentit ampli i molt divers, és un deis pilars -potser el pilar

que ha representat peralsjoves batxillerslfuturs universitaris la

amb majúscules- de l'activitat universitaria. Evidentment, els

introducció del treball de recerca en la seva vida académica des

batxillers sempre s'han hagut d'espaviiar per fer petites investi-

de final deis anys noranta, com una de les conseqüéncies proba-

gacions en les matéries mes insospitades, pero Tactual treball

blement mes positives de la Uei Orgánica General del Sistema

de recerca representa, en aquest sentit, una evoludó importan-

Educatiu (LOGSE), bastant discutida en altres aspectes. El tre-

tíssima: per comengar, l'alumne participa directament en la

ball de recerca té com a objectlu genéric i prioritari posar de

selecció del tema al qual dedicará el seu treball de recerca i

manifest i fer créixer les habilitats i les capacitats de l'alumne,

molts meses de feina (molts ja comencen a treballar en el pro-

sobretot perqué aprengui amb autonomía i buscant els seus pro-

jecte a mitjan curs de primer de batxillerat, tot i que no l'han

pis recursos. Un deis eterns greuges histories del sistema educa-

d'entregarfinsa la recta final ael segon curs), que al final tindran
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per ser interpretados i documentados en un treball de recerca».
De vegades, aqüestes coses poden estar molt i molt a prop, al
propi entorn familiar. Un exemple seria el treball «Viatge a América 1859», en el qual l'autora va comengar a treballar a partir
d'un manuscrit del segle XIX que tenia la seva familia paterna,
Era un quadern de bitácola que unes cosines llunyanes havien
regalata la seva avia. Un deis reptes que plantejava el document
era descobnr-ne fautor i el nom del vaixell. L'autora va iniciar
una recerca en l'arbre genealógic patern que la va conduira Líoret de Mar, seu d'una de les principáis drassanes catalanes del
segle XIX, on va contactar amb un espedalista en historia de la
marina mercantambqui, a mesa mes, va descobrirqueelsunia
Algunsdelsestudiants premiáis a l'edició del 2002 delspremisde la UdG.

un parentiu llunyá. Eli la va ajudar a identificar l'autor del quadern de bitácola i posteriorment l'estudiant, a partir de la dada

un pes decisiu en el seu curriculum: la qualificació que obtingui

mes rellevant que contenia el quadern (la data de sortida i arri-

per aquest treball representará un deu per cent de la nota global

bada al port de Barcelona), i després de consultar els diaris de

del batxilleraí, tan importantquan estracta d'accedira la carrera

l'época a la Biblioteca de Catalunya, va aconseguir finalment

universitaria desitjada. «El treball de recerca et demanará esforg

identificar el tipus de veler, una pollacra, i el seu nom: Merced.

i dedicado, i perqué surti bé és necessari un ingredíent fona-

També, a partir de la transcripció del diari de bitácola, la jove

mental: que t'agradi fer-ho! Per aixó és torga convenient que
siguis tu mateix/a qui triT el tema del treball de recerca, mes
enllá de l'oferta queetfaci l'institut». Aqüestes un dels^consells
iniciáis» que es proposen a l'alumne des del web de la Xarxa
Telemática Educativa de Catalunya (www.xtec.es), on també se li
diu: "Organitza't i deixa't organitzar. El tutor/a que es fará carree
del teu treball de recerca portará l'acció de la tutoría en dues
direccíons: ajuda i seguiment", A l'apartat «Com trobar un bon
tema», es proposa a l'estudiant: «Una manera de comengarés
ferun repás de les activitats que puguisrealitzarfora de l'institut i
que hi tinguis experiencia, bé perqué formen part del teu temps

investigadora en va extreure els cáiculs de navegado reaiitzats
peí capitá per reproduir en un mapa la ruta seguida per la pollacra Merced durant el seu trajéete deis anys 1859-60. L'estudiant
va complementar la seva investigado al voltant del document
familiar amb una recerca de carácter bibliográfic, per aprofundir
en l'activitat económica d'aquest tipus d'embarcacions dins el
context historie i geográfic de l'época. Óbviament, un treball
d'aquest tipus suposa una Iniciado immillorable en el món de la
recerca, plantejada simplement (i és mes que suficient) com
l'ampliadó progressiva de la nostra visió de la realitat, superant,
un a un, interrogants i enigmes, pero també errades, tópics i
altres obstacies que dificulten l'accés al coneixement.

de lleure, o senzillament formen part del teu interés. Una altra
variant és conéixer aigú que et pugui facilitar informado d'activi-

Com a mostra de la diversitat temática deis treballs de

tats que et semblen interessants. En definitiva, estractad'obser-

recerca, aquests son els treballs disponibles en format web pre-

var i adonar-se de qué tenim al voltant: el món és pie de coses

sentáis pels estudiants de l'institut d'Ensenyament Secundan i
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d'ldiomes (lESI) de la Bisbal d'Empordá i recolíits a la plana web

la majoria d'aquests premis queden restringits a unes determina-

del seu Ajuntament (www.labisbal.org/recerca): «El rendiment

des temátiques, per fomentar la recerca, ja entre els más joves,

del eos huma en Taita competido», «L'ús deis videojocs», «El pas

dins rámbit d'estudi de l'organisme convocant.

de lestrementinaires peis pobles caíafans», «Els Beatles: tota

Com és logic, on mes proiiferen aquest tipus d'iniciatives és

una llegenda», «L'abocador de Vacamorta», «Té dimensió fractal

dins rámbit universitah: universitats publiques i privades com

la Costa Brava?», «Alimentar-se amb salut», «Federico García

ara la Universitat de Girona, la Politécnica de Catalunya, la de

Lorca» i "La casa sostenible». Tornant ais consells de la plana

Vic, la Ramón Uull o TAbatOliba guardonen els millors treballs

web de la XTEC sobre com trobar un bon tema, s'hi suggereix

amb premis en metáMIc o, mes generalment, amb beques I

com a proposta ideal «un tema que ens permeti moure'ns en un

matricules gratuítes, que també son un intent totalment legítim

context general i fer-hi una derivado cap a un o varis aspectes

de captado deis millors estudiants com a futurs clients. Dins

específics". I també es proposa, des d'una perspectiva tan fun-

rámbit universitari, també hi trobem premis d'aquest tipus con-

ciorsal com actual, que «el títol del tema ha de suggerir que,

vocats per una determinada facultat (el premi Francesc Noy, de

darrere de la portada, hi ha coses interessants». Aquest és un

la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra) o, fins i

bon consell tant per a un futur químic com per aigú que mes

tot, per entitats mes o menys vinculados a' món universitari, com

endavantvulgui dedicar-se al món editorial o, más directament,

ara l'Associació d'História Rural de les Comarques Gironines,

ala publicitat.

que va convocar el premi Mestall per «contiibuir a potenciar el
plaerde la recerca histórica en el terrenyde leb dóneles socials».
En aquest cas, el premi está obert a treballs sobre temes relacio-

Els premis a treballs de recerca
Els treballs de recerca de batxillerat teñen, evidentment, una

náis amb el món rural «en qualsevol deis seus ambits temátics,
cronológics i geográfics».

gran inddénda social, que s'ha traduít en tot tipus d'iniciatives,
com ara Torganització de fórums (reals i virtuals) i congressos,
com també la convocatoria de nombrosos premis que guardonen i incentiven la plena dedicado deis estudiants en aquests
projectes, que per la seva ambició acaben sent, en molts casos,
petites tesines. Moltes de les filiáis de l'lnstitut d'Estudis Catalans convoquen premis per ais treballs de recerca de batxillerat:
la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana d'História de
la Ciencia i de la Técnica (Premi Antoni Quintana), la Societat
Catalana de Geografía (Premi Joan Paiau Vera), etc. Fins i tot es
poden trobar ajuntaments que organitzen aquest tipus de premis, com ara el de Rubí, que convoca el Premi Miquel Segura, i
també s'hi han impijcat coMegis ofídals, com ara la demarcado
de Girona del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. Evidentment,

Actede Iliurament deis premis de la UdG, alteatredeSantDoménec.
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Convelí Social

4a EDiCIÓ DELS PRElUiíS
CONSELL SOCIAL
DE U UNIVERSITAT
DEGIRONA

A TR£BAI.L$ DE
RECERCA
D'ESTUDIANTS D|
BATXILLERAT
i

Premis Consell Social de la UdG

fent moJts esforgos perqué participin estudiants nord-catalans,
pero no responen. De fet, l'any passat s'hi va anar a presentar

Anna Juanhuix, cap de la Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés

els premis, pero va haver-hi molt poca representado deis pro-

de la Universitat de Girona (UdG), ha vist tot tipus de treballs de

fessors de secundaria. I aixó que fins i tot estem oberts que els

recerca de batxillerat i n'ha quedat gratament sorpresa per les

treballs es presentin en francés, de la mateixa manera que aquí

grans dosis d'imaginació i talent que h¡ han dedicat els autors

s'han presentant de vegades treballs en anglés i els hem

deis treballs presentáis ais Premis Consell Social de la Universitat

acceptat», diu Juanhuix. La convocatoria del concurs també

de Girona, convocats per primera vegada el curs 1999-2000 i

s'obre ais estudiants de batxillerat de tres comarques barcelo-

que aquest any han arribat a la seva cinquena edicíó. Per les

nines que, per proximitat, entren dins Támbit d'lnfluéncia de la

mans de Juanhuix i el seu equip, com a receptors deis treballs

UdG: Maresme, Osona i Valles Oriental. De fet, els treballs pre-

candidats, hi ha passat des de les maquetes d'una gran comple-

sentáis per estudiants de les comarques barcelonines han arri-

xítat a cotxes teledirigits i vestits de drag-queens, que no deixen

bat a representar en alguna edició el 45 per cent del total de

de ser un fenomen social digne d'estudi.

treballs acceptats a concurs. El curs passat es van presentarais

El Consel! Social de la UdG organitza aquests premis des

premis de la UdG un total de 291 treballs de recerca proce-

de la seva segona edició, actualment en coMaboració amb la

dents de 86 centres de secundaria, i les comarques de les

Secretaria General de Joventut, la Diputado de Girona, els con-

quals van arribar mes treballs van ser el Girones (80 treballs),

sells comarcáis gironins i la cooperativa Abacus. A l'última edi-

Osona (50) i l'AIt Empordá (38). Per temátiques, les árees on

ció, están previstos disset premis, nou deis quals están especí-

es van presentar mes treballs van ser historia, geografía i antro-

ficament dirigits a treballs de recerca relacionats amb alguna

pología (49 treballs), art (29 treballs) i biología general, zoolo-

de les comarques gironlnes o de la Catalunya Nord. «S'hi están

gía i botánica (26).
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El treball de recerca té com a
le$ seves habilitats i

A part deis nous premis a treballs de recerca d'ámbit comarcal, ja esmentats, hi ha previstos quatre premis i vuitfinalistesen
la categoría de treballs de recerca en humanltats, art i ciéncies
socials, i quatre premis i vuitfinalistes mes en la categoría de treballs de recerca en tecnología, ciéncies de la naturalesa i de la
salut. Els premis consisteixen en la matrícula gratuita d'un curs
complet de qualsevol de les titulacions oficiáis que ofereixen els
centres integrats a la UdG, la publicado deis treballs premiats, i
un val per valor de 650 euros per comprar Ilibres, música, material educatiu o informátic, repartits entre l'autor o autors del treball (350 euros) i el centre de secundaria on s'lia portat a terme
(300 euros). En el cas deis finalistes, només hi ha un val de 300
eurosiesreparteixa partsiguals entre els autors i els centres. Peí
que fa a les matricules gratuítes, Anna Juanhuix no creu que siguí
el factor determinant que motiva l'estudiant a participar en el con-

Salvador Carrera, presidentiiel Consell Social de la UdG,
presentant la convocatoria deis premis d'aquest any.

curs: «Els que guanyen son estudiants molt bons i generalment no
necessiten la matrícula gratuita al seu primer d'universitat perqué
el seu curriculum ja els la garanteix».

manera que cada participant també ha de Iliurar dues copies del

Un fet que s'ha de teñir molt en compte és que cada centre de

seu treball a qualsevol de les oficines de! registre de la UdG, pero

secundaria pot aportar al premi un máxim de sis treballs finalistes.

preferentment a l'oficina del Centre d'lnformació í Atenció a l'Estu-

Aixó vol dir que els centres s'impliquen molt en la selecció deis tre-

diant (CIAE) del campus de Montilivi. Juanhuix aclareix que, si els

balls que aniran a la fase final i que un alumne no es pot presentar

estudiants aporten també maquetes o altres complements de!

al premi sense el vistipiau previ de la direcció del seu centre. Un

trebali escrit, durant l'avaluació aquests elements no surten del

cop arribáis a ia UdG, els treballs son avaluats per comissions

CIAE, on es troba la Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés. En

parttaries de professors universitaris i d'ensenyament secundan,

qualsevol cas, les bases deis premis especifiquen que «els tre-

com en els tribunals de la selectivitat. Els professors de secundaria

balls premiats continuaran sent propietatdels autors o autores».

acostumen a estar bastant mes interessats a participar-hi que els

Un altre aspecte destacable de Torganltzació deis premis és

seus col-legues universitaris. Hi ha dos tribunals per cada un deis

rimportant esforg que es realitza per a la seva difusió. Aixi, en

ámbits temátics descrits abans, i dins de cada tribunal hi ha diver-

cada edició slmprimeixen tríptics i cartells amb una imatge reno-

ses comissions. En l'avaluació deis treballs presentats, també hi

vada i atractiva per al seu públic potencial, que es fan arribar a

intervé el Consell Social i ei vicerectorat de Recerca de la UdG.

tots els instituís i a cada un deis alumnes de l'área geográfica ja

Cada vegada mes, els treballs presentats teñen un planteja-

especificada: les comarques glronines (tot i que la representado

ment pluridisciplinari, la qual cosa ha obligat a adaptar-hi ei pro-

de la Cerdanya acostuma a ser testimonial o, algún any, inexis-

cés d'avaluació, i ara cada treball és revisat perdos correctors, de

tent), Maresme, Osona, Valles Oriental i la Catalunya Nord.
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Cristina Casadevall, estudiant barcelonina que, a partir del seu treball de recerca de batxillerat,
va patentar un congiomerat de closques de fruites seques,

El palmares

aquests: «Immigració i problemática social a Manlleu», d'Eloi
Roca (Manlleu); «Els adolescents a la Garrotxa», d'Ester Plana

A la primera edició deis Premis Universitaris de Girona a treballs

(Olot); "Viatge peí segle XX a través de la faidiüa», de Berta Collell

de recerca d'estudiants de batxillerat (2000), convocáis encara

(Girona) i «Teatre: música, pintura i paraula», de Laura Segarra

directament des de! rectorat, s'hi van presentar 212 treballs: 101

(Vic). I els del segon ámbit: «Estudi de l'eficácia de quatre renta-

d'humanitats, arts i ciéncies socíals i 111 de tecnología, ciéncles

vaixelles", de Marc Baulenas (Centelles); «El fbssil vivent»,

de la naturalesa i de la salut. Els treballs guanyadors del primer

d'Anna Dorca (Olot); un enigmátic «Projecte», de Salvador Tarra-

ámbit van ser «Les cases d'estiueig modernistes», de Gener Sali-

das (Figueres), i «Art i matemátiques», de Rosa Blanca Saura

crú (Mataró); «Els jardins de la Devesa de Girona», de Zuzanna

(ViiassardeDait).

Celej (Girona); «Com vendré mes i millor?», d'Ángeis Pons (Vidre-

A la tercera edició (2002), hi va baixar una mica la participa-

res) i "El naixement i la vida del barri de Vila-roja. Análisi d'un pre-

do, amb un total de 251 treballs: 131 d'humanitats, arts i cién-

ces: immigració i benestar» (Girona). Els guanyadors del segon

cies socials i 120 de tecnologia, ciéncies de la naturalesa i de la

ámbit va ser aquests: «Els satéMits de Júpiter», de Shan Elasri

salut. Els guanyadors del primer ámbit van ser «El carteilisme a la

Ejjaberi; «Epidemiología de la fluorosi dental a la pobiació escolar

Guerra Civil», de Pau Lamuá (Palamós); «Memóries», de Maria

de Caldos de Malavella i Quart», de Marina Berbel (Girona); "Els

Jornal (Amer); «Els jocs i els ámbits de temps Iliure en els nens/es

Mosaics. Estudi de la fulla de la Devesa», de Joan Borrell (Girona)

de Sait», d'lrene Badosa (Sait) i «Cindereila.The developmentof a

i "Cristal-Ützació anómala deis otólits deis peixos confináis. Sín-

myth», d'Adriá Sánchez (Olot). I els del segon ámbit: «Creixement

drome d'hivern?», de Clara Coll i Francina Sintas (Arenys de Mar).

vegetal accelerat», de Beatriz Antoiin (Girona); «Maquinan

A la segona edició, la del 2 0 0 1 , va haver-h¡ una xifra récord

extrem», de Joan Massich (la Bisbal d'Empordá); «Análisi de vina-

de treballs presentats: 320, 167 de Támbit humanístic i social i

gres», de Pau Puig (Anglés) I «Projecte de planimetre polar», de

153 del científic i técnic. Els guanyadors del primer ámbit van ser

Daniel Chaparro (la Garriga).
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el sait
prop en les e
A la quarta edició deis premis (2003), s'hi van presentar 291

L'Entrepá", «La virtut en el món actual» i un llarg i variat etcétera. I

treballs: 165 de rámbit humanístic i social i 126 de l'ámbit cientí-

no hem esmentat els premis a la recerca comarcal per no fer enca-

fic i humanístic. Els guanyadors del primer ámbit vsn ser els

ra más llarg aquest palmares. Com a mínim queda ciar que, entre

següents: «Atura el rellotge que pariem del temps...«, de Laura

el jovent cátala, hi ha molta imaginado i ganes d'investigar, i que

Simó ¡ Aida Abiad (Sant Andreu de Uavaneres); «La pobresa a

si en aquest país no es fa mes recerca, no és perqué falti materia

Figueres», de Leticia Valenzuela (Figueres) i dos treballs que hem

grisa, sino voluntat política i recursos. Peróaixója hosabíem...

posatcom a exemples en aquest reportatge: "Vida i aproximació al

Eldivendres ISdejunyesiliuraranelspremisdelacinquena

carácter de Jacint Verdaguer a través del seu epistolah (1865-

edició. Els criteris de valoració son i serán sempre els mateixos:

1886>», d'Albert Sala (Vio), i «Viatge a América 1859», de Nuria

rigor, originalitat, bonesfons d'informació ben utilitzades, bona

Medir (Palamós). I els guardonats del segon ámbit son aquests:

presentado, ús adequat de la llengua i capacitat de síntesi. Així

«Cada boca, un món», d'Alba Bach (Olot); «Historia geológica de la

ho resumeix el decret legal: «El treball de recerca al batxillerat és

Costa Brava», d'Andreu González (la Garriga); «Aigües plenes de

un terreny en el qual l'estudiant pot aplicar els seus aprenentat-

nitrats», d'Anna Vert(Banyoles), i «Resistencia bacteriana i estudi

ges, és un mitjá per aprendre, fonamentalment per desenvolupar

sobre la sensibilitat de diversos antibiótics enfront el creixement

capacitats generáis pera la recerca, I'argumenta ció i l'expressió, i

bacteria», de Nuria Coma (Vic). Óbviament, entre les desenes de

també és un recurs, en definitiva, per a l'avaluadó de l'alumnat».

finalistes i mencions especiáis d'aquestes quatre primores convo-

Tant de bo que les noves generacions formades en l'esperit de la

catóriespodemtrobartítolsque, a primer copd'ull, semblen tan o

recerca, a través d'iniciatives com aqüestes, rectifiquin el nostre

mes atractius que els guardonats i que segur que amaguen «coses

déficit historie en aquest ámbit tan important per al corréete

Interessants»; «Efectes de l'alcohol i deis agents citotóxics del

desenvolupament economic i social de les comarques gironines i

tabac sobre la qualitat espermática», «Els límits de l'autogovern

del conjunt de Catalunya. És només un desig. Pot ser una realitat

cátala: respostes des de la política», «Análisi de les cangons de la
Guerra Civil espanyola», «Projecte de creació de negoci:
Xavier Castíllón

