
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (TITOLS TdR 2015-16 QUALITAT1) pot quedar obsolet una vegada imprès (15-gen-16) Pàgina 
1 de 2 

 

Treball de Recerca 2015-16 
  

TÍTOL 
  

A través del mirall 
Al·lèrgia als fruits secs. 
Alergia al huevo 
Andy Warhol 
Arxiu històric. 
Caça major a l'Alt Urgell 
Campanya publicitària sobre Coll de Nargó 
Comparativa dels tres sistemes educatius d'Andorra 
Construcció d'una bicicleta elèctrica de fusta 
Construcció d'una radio FM 
Creating A Webpage Of The Alt Urgell 
Curtmetratges 
Del llapis al clic 
Dents, un mirall de l'alimentació. 
Dieta sense gluten: moda o necessitat? 
Diferents mètodes d'aprenentatge de l'educació infantil 
Dues vides i un instant 
El origen de un asesino en série: ¿Nace o se hace? 
El temps retrobat 
Els efectes de la música sobre les persones. 
Els pneumàtics 
És sexista la publicitat de joguines 
Estadística, probabilitat i atzar 
Estudi de la intolerància a la lactosa 
Estudi de l'obsessió física dels adolescents. 
Evolució de la condició física  
Homer un clàssic d'abans, Tolkien un clàssic d'ara. 
Integració en la societat de les persones amb discapacitat. 
Interpretación de los dibujos de los niños 
"It is fatal to be a man or a woman pure and simple" Virginia Wolf i el feminisme 
La Cooperativa del Cadí: El seu impacte en l'economia de La Seu d'Urgell. 
La física del parapent 
La fruita 
La geotèrmia 
La geotèrmia 
La igualtat des de la diferència 
La leishmaniosi canina a l'Alt Urgell 
La Primavera de Sandro Boticelli 
La psicologia de l'esport 
La publicitat social. 
La química del perfum 
La radiodifusión en Andorra (1935-1984) 
La realitat social de les persones amb discapacitat a l'Alt Urgell 
La seducció 
La vida després d'un càncer 
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La vulneració dels drets humans a Espanya. 
L'art del segle XXI 
L'autisme no és una tragèdia, la tragèdia és la ignorància. 
Les intel·ligències múltiples. 
Les matemàtiques en els jocs d'atzar 
Lèxic sexista 
Mars One 
Mini faldilla 
Missatges subliminals dins la societat. 
MOBA, l'esport del futur 
Neuromarketing 
Pàgina web de Fotografia 
Població i el poblament del municipi de La Vansa i Fornols1860-2014 
Pou de gel d'Arfa 
Producció i maquetació d'una revista americana 
Programació d'una estació meteorològica mitjançant  Arduino  
Què respirem? Qualitat de l'aire i contaminació. 
Riscos geològic de la Vall de Siarb. 
Sempre a punt (escoltisme i guiatge) 
Síndrome de Noonan 
Tatuatges 
Transport i energia. 
Una clau per l'èxit: intel·ligències múltiples 
Una geometria poc coneguda. La geometria fractal. 
Una publicitat solidària. La Marató de TV3. 

 


