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XII Jornada de Recerca a la UdL
Com cada any, l'ICE de la UdL organitza les Jornades de Recerca, per tal que l'alumnat de 1r de batxillerat
disposi d'eines per poder elaborar el seu Treball de Recerca.
En aquestes jornada, els i les alumnes de 1r de batxillerat, que ja comencen a plantejar-se el tema i la metodologia
del seu propi treball, poden inspirar-se i prendre model de les explicacions que rebran tant per part de l'expert en
metodologia de recerca i en per part dels seus companys de 2n de batxillerat que han estat premiats a la UdL.

31 de gener

Àmbit
Social

Humanístic

1 de febrer

i

Àmbit STEM

5 de febrer

Àmbit Social i àmbit
STEM

Xerrada a càrrec del Dr José Antonio Martínez-Casasnovas,
investigador en Agricultura de precisió i Ciències del sòl
Xerrada a càrrec de la Dra Rocio
Guia pràctica de com fer un bon treball de recerca de batxillerat.
Garcia Carrión, investigadora de
“Houston, we have a problem
l’àmbit pedagògic
https://drive.google.com/file/d/1wSFocTghWZy_DpFH1ZfDzM8OXMP1GhWS/view?usp=sharing
”
Albert Pérez Polls
(Col·legi Episcopal)
Ikram Bouhouche Boumali
Òscar Clavel Molina
Principals espècies animals
(Ins Guindàvols)
(INS Ronda)
invasores al Delta de l'Ebre estudi: de
Tornar a començar: els refugiats
Primavera, estiu, tardor i hivern
l'eficàcia de la saponina camèllia
sirians a Algèria
at-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/125_primavera-estiu-tardor-i-hivern.pdf
olifera en l'erradicació del cargol
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/127_Tornar-a-co
Tutora: Anna Aznar Barrera
poma al Delta de l'Ebre
Tutora: M. Glòria Garcia Vallecillos
a/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/162_Principals-especies-animals-invasores-al-Delta-de-lEbre-estudi-de-leficacia-de-la-sapon
Tutora: Núria Ros Sevilla
Sandra Neila Gramunt
(Ins Guindàvols)
Laura Burrueco Guedes
Adrià Fabra Amorós
(Ins Maria Rúbies)
De la vinya a la web 3.0. "Anàlisi
(Ins Torre Vicens)
de l'adaptació al comerç
La figura invisible de la dona en
Creació d'un videojoc en 2D
electrònic per part dels cellers
l'esport
www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/79_CREACIO-DUN-VIDEOJOC-EN-2D.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/94_LA-FIGURA-IN
amb DO Costers
del Segre"
Tutora: Marta Escola Ribes
17/27_DE-LA-VINYA-A-LA-WEB-3.0-Analisi-de-ladaptacio-al-comerc-electronic-per-part-dels-cellers-amb-DO-Costers-del-Segre-2.p
Tutora: Mònica Andreu Pueyo
Tutor: Antoni Vila Figuero
Ariadna Maria Hinchado Gallego
Blai Escolà Plaza
Razvan Paul Gorgan
(Ins Alcarràs)
(Escola Vedruna Tarrega Sant Josep)
(Ins Torre Vicens)
Eres lo que lees. Los jóvenes y Com reduir l'escalfament global fent
Dieta i Psoriasi. Hi ha relació?
la lectura en Alcarràs
ús de l'agricultura
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/4_Die
at/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/144_Com-reduir-lescalfament-global-fent-us-de-lagricultura.
erveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/159_Eres-lo-que-lees.-Los-jovenes-y-la-lectura-en-Alcarras.pdf
Tutora: M. Montserrat Teixidó Ruiz
Tutora: Olalla Martínez Oronich
Tutora: Montserrat Montoliu Torné
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Àlbum de fotos de la jornada del dijous 31 de gener [
https://photos.app.goo.gl/tuqjSqejJjVP5cvw6 ]
Àlbum de fotos de la jornada del divendres 1 de febrer [
https://photos.app.goo.gl/freK2ExBgCUCCpFbA ]
Àlbum de fotos de la jornada del dimarts 5 de febrer [
https://photos.app.goo.gl/y3qamwAStWskfytH9 ]

Arxiu: Jornada del curs 2018 [ /sites/Ice/ca/.content/sgevento/evento-0135.html ]
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