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el millor tdr:

PERSONES NO HUMANES COMPORTAMENT I BENESTAR DE XIMPANZÉS EN CAPTIVITAT

Daniel OLIVARES GALLEGO
vILANOVA DEL VALLÈS 26 DE MARÇ DE 2002
eSTUDIANT DE 2N DE BATXILLERAT

Com es que fas 2n de batxillerat, no hauries d’estar a 1er?
Si se suposa que hauria d’anar a 1er, em van avançar a infantil. Va ser de petit i ni
em vaig enterar, tampoc em va afectar tant.
Per què vas decidir fer aquest TDR?
Sempre m’han agradat els animals i una de les qüestions que més em preocupava era
veure que eren uns animals bastant propers a nosaltres i volia veure si les
condicions en las que estaven eren les adequades.
Et va costar trobar informació sobre el teu treball?
Bueno, costa bastant perquè no es buscar informació a la wikipedia,
important consultar articles i buscar tot tipus d’informació.

és més

En algun moment vas pensar en fer-ne un altre ? Quin?
En un primer moment vaig pensar en molts temes però quan vaig començar a
investigar i estudiar sobre ells em vaig centrar i ho vaig tenir clar. Em va interessar
molt el tema de la comunicació, els gestos que fan i, finalment, el seu benestar.
Podries explicar-nos una mica en què consisteix aquest treball?
El meu objectiu era saber si les condicions en les que es troben aquests animals en
captivitat eren les adequades per ells, d’una forma més científica, observant els
comportaments he pogut centrarme en el seu benestar i relacionar-ho amb l’impacte
del públic.
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Quant temps vas estar investigant i fent aquesta part pràctica?
Primer vaig haver de planificar-me i d’informar-me, això em va portar bastant temps,
però el pitjor va ser anar durant 15 dies seguits al zoo i passar-me tot el dia observant
i apuntant .
En què o en qui et vas inspirar per fer el treball?
Veient els treballs d’un científic de la Fundació Mona, vaig tenir l’oportunitat de
parlar amb ell i conèixer-lo i que m’ensenyés a investigar els chimpancés.
Què has après? Quina reflexió n’extreus de tot aquest procés?
He vist que són animals super complexos, molt semblants a nosaltres i que no els
podem tractar com objectes exhibint-los a davant del públic.
Quina nota vas aconseguir amb aquest treball? Creus que és l'adequada?
Vaig treure un 10. Bé, sabent el que em vaig esforçar i tot el que hi vaig treballar,
potser que sí que m’ho mereixia. Jo crec que ho han valorat bé i que han seguit els
criteris d’avaluació correctament.

el millor tdr:

DETECTIU DE MENTIDES: les paraules enganyen, el cos delata.

IRIS LÓPez
vILANOVA DEL VALLÈS 21 D’AGOST DE 2001
eSTUDIANT DE 2N DE BATXILLERAT
Com vas decidir fer aquest TDR?
Ho vaig decidir un dia en que el meu germà petit em deia que ell no s’havia menjat
l'últim tros de xocolata, però jo sabia que estava mentint. Finalment em va acabar
dient que era veritat. Així que vaig pensar que una manera de saber quan algú mentia
era amb el llenguatge no verbal.
Et va costar trobar informació sobre el tema?
Molt, perquè la comunicació no verbal es un tema del que hi ha poca informació, vaig
haver de llegir 6 o 7 llibres, internet no em va servir de gaire.
Vas tenir altres idees alhora de triar el tema del TDR? Quines?
Ho vaig voler fer sobre el càncer pero un company ja ho havia triat, per tant, vaig
decidir-me per aquest, malgrat volia fer alguna cosa més científica.
En què o en qui et vas inspirar per fer aquest treball?
En el meu pare perquè ell diu que els polítics sempre menteixen i vaig pensar que
estaria bé saber com ho fan, per això vaig dedicar-hi una part del meu treball.
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Quant temps hi vas dedicar?
Doncs, realment, desde que vaig triar el tema. Vaig començar a llegir llibres i a
documentar-me i, a mitjans d'estiu, vaig començar a fer la part teórica. Al setembre
ja només em quedaba fer la part pràctica.
Quina nota has aconseguit amb el teu TDR?
Vaig treure un 10.
Creus que és justa aquesta nota? Reflecteix la teva feina?
Jo crec que sí perquè he treballat molt i crec que m’ho mereixo, per les hores que hi
he dedicat.
Què has après fent aquest treball?
realment el meu treball m’ha servit per entendre la comunicació no verbal i detectar
quan algú pot estar mentint.
Quina reflexió n’extreus de la teva experiència?
M’ha agradat molt fer-lo i he disfrutat. Al principi feia mandra, però després em va
agradar investigar sobre aquest tema.

FINALISTES DEL CONCURS EXPORECERCA
També hem pogut parlar una estona amb altres alumnes de 2nel Pol Saludes i la
Paula Ortuño, que juntament amb el Dani i la Iris també han estat seleccionats per
participar a l’Exporecerca 2019, una fira en la que podran presentar i defensar els
seus treballs.
Sabeu que esteu nominats com a
finalistas
al
concurs
d’Exporecerca? Què us sembla
aquesta notícia?
Pol:Per mí és una oportunitat molt
gran per donar a conèixer tot el
treball que he fet durant l’estiu. Molt
il·lusionat per poder participar-hi.
Paula: Primer em va sorprendre,
perquè pensava que el meu treball no
estava al nivell, però al veure que la
gent s'interessa pel meu treball vaig
entendre que, potser, estava bé.
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Iris:
Estic a la llista d’espera però igualment senta bé pensar que puc arribar a entrar
al concurs
Dani: 
Els nostres treballs, a part de ser bons, tracten temes que poden interessar al
públic d’Exporecerca.
Com us sentiu?
Pol: 
Molt il·lusionat i amb moltes ganes de participar-hi.
Paula: 
Ara mateix no tenim gaire temps i presentar-se a un concurs d’aquest tipus
porta feina, però ens agrada compartir-ho amb la gent.
Iris:
Moltes ganes per veure si entro i molt il.lusionada.
Dani: 
Són moltes hores, ara haurem de veure si valdran la pena, però pot ser una
bona experiència
Quin dels premis del que hi ha us agradaria guanyar? perquè?
Pol: 
No he mirat gaire quins són els premis però alguna beca per a la universitat o
algun ajut.
Paula: Jo crec que els viatges són un bon premi i si pot influir a la nostra carrera de
manera positiva, molt millor.
Iris: 
No he mirat els premis però suposo que els que les beques o ajuts pels estudis.
Dani: 
Tots el premis estan relacionats amb presentar el treball a diferents llocs, per
tant, si em donen un premi per poder viatjar i presentar-lo fora, millor que un
diploma.
Creieu que teniu possibilitats de guanyar-ne algun?
Pol: 
Si tu creus que el teu treball té possibilitats i ho demostres pots tenir alguna
opció, i si realment ho fem bé podem optar a algun premi.
Paula: Jo vaig anar a la Exporecerca l’any passat i el meu treball no és dels que
pugui quedar en el millor lloc, però bueno, ja ho veurem.
Iris: 
Hi ha molts premis, com més possibilitats més fàcil guanyar algo.
Dani: 
Potser sí que tenim possibilitats perquè a part del treball també es valora com
t’expresses i, si expliquem bé la nostra feina, sí que podem aspirar a guanyar.

Creieu que us mereixeu guanyar?
Pol: 
Suposo que com tots, hem estat treballant durant tot l’estiu i saber que gràcies a
la feina que hem fet podem guanyar un premi... estaria molt bé.
Paula: Nosaltres ens hem esforçat molt per fer-ho bé, potser n’hi ha de millors però
fins que no veiem quins treballs competeixen amb els nostres no podem valorar-ho.
Iris: 
És complicat però tothom s’ho mereix, tots hem treballat moltíssim i tots
hauríem de tenir possibilitats de guanyar.
Dani: Jo també crec que tothom ha treballat molt, però això dependrà de com ens
expressem i del material que puguem portar a l'exposició.
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A quin company veieu amb més possibilitats de guanyar el concurs?
Perquè?
Pol: 
El Daniel té molt bon treball, tots són bastant semblants, en el estil, són més
científics però tots estan molt bé.
Paula: 
Depèn, hi ha diferents premis i depent del tema del teu TDR pots optar més a
uns que altres. El Dani i el Pol presenten treballs molt científics, amb una
metodologia molt elaborada, crec que els dos tenen moltes possibilitats.
Iris: 
Doncs jo crec que el Pol, perquè ha fet un treball mot científic i això li obra més
portes a beques perquè molts concursos són científics, i a més, el seu treball està
molt bé.
Dani: Jo crec que no és tan important això, que apart de la temàtica també es valora
com ens expressem.
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