
DEPARTAMENTS TÍTOL 

ANGLÈS Game of Thrones

BIOLOGIA Al·lèrgia a les gramínies

Brucel·losis bovina. Com afecta a les persones.

Dietes desmuntant mites.

El colesterol.

Epigenètica, molt més que gens

La Cerdanya a través de l'aigua

La diabetis. 

La falta d'oxigen al néixer.

La malaltia  meningocòccica

L'acidificació dels oceans.

L'endemà d'un incendi

CATALÀ Del parlar dels nostres avis al parlar actual

La besàvia Cisca

ECONOMIA Creació d'una empresa. IE Games

És rendible ser youtuber?

Estudi sobre l'ocupació i el consum a La Seu d'Urgell

Màrketing online.

Projecte d'inversió

EDUCACIÓ FÍSICA Centre de tecnificació de La Seu d'Urgell.

Creació d'una base de dades sobre les possibilitats esportives a l'Alt Urgell

L'activitat física en la tercera edat a La  Seu d'Urgell 

EDUCACIÓ Análisis cinematográfico

VISUAL I PLÀSTICA Animació i modelatge 3D.

Con han influït els cànons de bellesa al llarg de la història

El mundo del tatuaje

Evolució d'una marca. BALMAIN. Paris.

El mundo de las Geishas

Fotografia analògica

Fotografia nocturna

Hayao Miyazaki 

Història del còmic, estils i procés de creació.

La evolución del dibujo infantil

La màgia.

Realització d'un curtmetratge de muntanya

FILOSOFIA Aspectes socials en l'àmbit de la delinqüència

PSICOLOGIA Assertivitat i la confiança personal

Caure en una addicció

Comprender y no juzgar. Psicomorfología

Dansa: teràpies creatives.

El feminisme

Etologia animal.

Etologia animal.

La quarta orientació. L'asexualitat.

La reflexologia, una teràpia que funciona?

La sexualitat infantil

Les addiccions adolescents

Les xarxes socials són un canvi en les nostres vides?

Més enllà dels dos sexes. Transsexualitat

Música i personalitat

Somiar, la teva realitat absoluta

Sordesa, estil de vida força desconegut

Tots som iguals, tots som diferents.

FÍSICA I QUÍMICA Com triar un bon antiàcid?

El Grafeè: El material del futur?

El vi artesanal al Pirineu

Radiosurfejant l'univers

TREBALLS DE RECERCA 2017
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CIÈNCIES SOCIALS Camp de concentració d'Argelers

Els mossos d'esquadra

Història del cinema a la Seu

Los Samurais

LLATÍ L'amor tràgic dels deus

Viatgem al nostre passat. El testament sacramental del bisbe Sant Ermengol (1035).

MÚSICA La musicoteràpia aplicada en l'Alzheimer

L'educació vocal. 

Procés d'aprenentatge musical del clarinet 

TECNOLOGIA  Creació d'una Animació per ordinador

Assajos de materials

Automatització d'un garatge amb Arduino

Automatització d'un garatge amb Arduino

Construcció d'un circuit nòrdic innivat a Ribera d'Urgellet

Desenvolupament d'un videojoc en 3D

Disseny i implementació d'una base de dades pel projecte "Aliments per la solidaritat"

El rec dels quatre pobles

Estudi sobre els vehicles elèctrics: una alternativa sostenible

La vivenda bioclimàtica autosuficient.

Les webs semàntiques i l'arxivística documental.

Projecte de creació d'una màquina recreativa de Tetris

Un petit ecosistema. Creació d'un hort urbà

Vida als jardins verticals.

Webs a l'Alt Urgell: Estem al dia?

El mundo de las Geishas


