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Zenobita edicions publica el llibre que 
recull els treballs de recerca dels alumnes 
de diversos instituts del Bages 
 
 
L’obra és un recull dels treballs de recerca realitzats pels alumnes de 
segon de batxillerat de 17 instituts del Bages 
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L’obra recull una selecció dels millors treballs de recerca d’alumnes de 17 instituts del 

Bages. En total més de 45, en què cada estudiant fa una introducció del seu treball i 

n’explica els continguts i les conclusions extretes.  

 

Els treballs estan organitzats en 7 capítols: “Ciències Naturals”, “Ciències Socials”, 

“Educació Física”, “Llengües”, “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 2011-2012 amb 

un breu resum de cadascun. 

 

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 Aigües de 

Manresa. 

 

L’acte de presentació del llibre es portarà a terme  el dimecres 18 d’abril a les 7 del 

vespre a l’Auditori Fundació Caixa Manresa (Plana de l’Om) i anirà a càrrec de Marcel 

Coderch, professor honorífic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor 

en Enginyeria Elèctrica i Ciències Informàtiques per l’Institut Tecnològic de 

Massachussets (MIT). 

Durant la presentació, Marcel Corderch, que ha escrit el pròleg del llibre, oferirà la 

conferència “Economia, energia i natura” i, posteriorment, se’n repartirà un exemplar 

als seus autors. 
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