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Zenobita edicions publica, per tercera 
vegada, el llibre que recull els treballs de 
recerca dels alumnes de diversos centres 
del Bages 
 
 
L’obra és un recull dels treballs de recerca realitzats pels alumnes de 
segon de batxillerat dels instituts i altres centres del Bages. 
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Treballs de recerca d’alumnes de 
batxillerat del Bages.  
Curs 2013-2014 
 
 
Autors: Alumnes de segon de batxillerat  

del Bages 
 
Pàgines: 304 
Format:  15 x 21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-74-1 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. 

Curs 2013-2014. L’obra recull una selecció dels millors treballs de recerca d’alumnes 

dels 17 instituts i centres de Batxillerat del Bages. En total més de 50, en què cada 

estudiant fa una introducció del seu treball i n’explica els continguts i les conclusions 

extretes.  

http://www.zenobitaedicions.com/�
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Els treballs estan organitzats en 8 capítols: “Ciències Naturals”, “Ciències Socials”, 

“Educació Física”, “Llengües”, “Llengües estrangeres”, “Matemàtiques”, “Tecnologia” 

i “Visual i Plàstica”. I, en les últimes pàgines de l’obra, es presenta la relació de la resta 

de treballs de recerca realitzats pels alumnes de segon de batxillerat del Bages durant el 

curs 2013-2014 amb un breu resum de cadascun i també el recull de premis atorgats a 

treballs del curs passat. 

 

El llibre ha estat editat per Zenobita edicions, l’ha coordinat el Centre de Recursos 

Pedagògics del Bages i el patrocina el Consell Comarcal del Bages, el Consorci del 

Bages per la Gestió de Residus, la Fundació Universitària del Bages i Parc de la Sèquia. 

Fundació Aigües de Manresa. 
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