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Títols del Treball de Recerca – curs 2018-2019 

 
TÍTOL 

Aimez-vous jouer avec le feu? 
Allò personal és polític 
Aquelles muntanyes que s'han anat al cel 
Camp d'extermini alemany nazi d'Auschwitz 
Càncer de leucèmia 
Cèl·lules mare, el futur de la medicina regenerativa? 
Cómo afecta la lectura al desarrollo de los niños (0 a 6 años) 
Comportaments intel·ligents 
Construcció d'una casa domòtica 
Cosmètica actual i natural. Cremes i hidratació 
Creació d'una societat esportiva 
Del paper a l'escena 
Disseny d'un habitatge bioclimàtic a la Seu d'Urgell 
Disseny d'un sistema de reg automàtic 
Disseny d'un videojoc 
Disseny d'una cadira de rodes 
DM1 (Distròfia Miotònica ds Steinert) 
El formatge a casa nostra 
El món del curtmetratge 
El movimiento LGBT 
El mundo del tatuaje 
El rellotge que portem a dins. Ritme circadiari 
El sexisme a l'època clàssica 
El vol infinit 
Els trastorns del son 
En route vers une vraie diplomatie de l'UE 
Eslàlom olímpic i mental coaching 
Estalvi Energètic a l'Institut Joan Brudieu 
Estudi comparatiu de la dieta d'esportistes de diferents modalitats 
Estudi del penal en el món de l'hoquei patins 
Evolució del motors de combustió 
Evolució, causes, conseqüències i solucions de les desigualtats econòmiques i socials 
Fotografia de natura 
Fotografia urbana 
Frida Kahlo 
Gelat sense lactosa 
Historia de Superman 
Itinerari geològic per l'Alt Urgell 
Jocs Special Olympics 
L' Autisme. Cada persona és un món 
La ciència del lliscament 
La disciplina a les aules 
La flora del  Monteixo 
La ideologia i l'ascens del Nacional Socialisme a Alemanya (1919-1945) 
La joieria 
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TÍTOL 
La lluita entre antibiòtics i bacteris 
La malformació  de Chiari 
La moda 
La publicitat 
La sociopatia en el mon de la política 
La teva manera de ser et predisposa a triar una professió o una altra? 
Le mobile comme outil éducatif 
Les màquines de Leonardo  
Les noves tecnologies aplicades a la reglamentació esportiva 
Les opressions 
Les TIC en la societat 
L'esport en la tercera edat 
L'impacte de les grans superfícies sobre els petits negocis a la Seu d'Urgell 
L'importance de l'hygiene et de l'ordre dans les espaces sacres 
Llenguatge no verbal 
L'oblit del jo 
Muntatge i estudi d'un ordinador torre 
Música per la oïda. 
Nocturnal Psychology 
Pedagogia innovadora 
Pigments naturals 
Plastic Kills 
Publicitat masclista 
Reducció de vulnerabilitat mitjançant propostes d'habitatges sostenibles 
Restyling del logotip de Carbòniques Bach 
Sistemes operatius 
Sóc celíac … i ara què? 
Som un volcà d'emocions 
Tatuatges 
Tot comença i acaba en un mateix 
Tot comença i acaba en un mateix 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) 
Val més vacunar que curar? 

 
 


