
LLISTAT DE TÍTOLS DE TREBALL DE FI DE GRAU PROPOSATS. 

CURS 2018-2019

TÍTOL DEPARTAMENT

 Informació "extra" que es pot obtenir dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil. 

 Estudi comptable d'una empresa, valoració de la situació i evolució. 

 Com motivar i motivar en temps de crisi.

 Salut ocupacional des Psicologia positiva en temps de crisi.

 La incertesa com a generadora d'eficàcia i creativitat. 

 L’absentisme laboral, causes i conseqüències.

 Evolucions de l'Estat del Benestar en els últims 100 anys a Europa. Causes e influències. 

 El treball com a relació social. Identificació de les teories rellevants. 

 El paper de les dones en l'evolució de la interpretació sociològica laboral a nivell mundial, en els 

últims 150 anys.

 Anàlisi comparatiu entre l'evolució i les perspectives de futur de la població autòctona i la 

població immigrant en el mercat laboral espanyol. 

Estudis Socials,

Històrics i Econòmics



TÍTOL DEPARTAMENT

 Relació entre ocupació i nivell de formació a Catalunya. 

 Anàlisi comparativa de la participació de la dona dins del mercat laboral en l'àmbit de la UE. i 

d'Espanya. 

 El treball i gènere en el món contemporani. 

 Treball i ciutadania a l'Europa contemporània. 

 Treball i moviments migratoris en el món contemporani. 

 L'organització social del treball. 

 La globalització i les conseqüències en el treball.

 Els canvis en les estructures organitzatives i les seves conseqüències. 

 La direcció de recursos humans. 

 L'entrevista: l 'entrevistador. 

 Mapa de riscos "de prevenció" 

 Terminologia anglesa en l'àmbit de les relacions laborals. 

 Cultural awareness in business.

 Patologies de la veu en el personal docent. 

Estudis Socials, 

Històrics i Econòmics



TÍTOLS DEPARTAMENT

 Riscos ergonòmics i trastorns múscul esquelètics en el personal d'atenció soci sanitària a 

persones dependents. 

 Anàlisi dels resultats de la investigació d'accidents laborals amb resultat de mort a la província

de Lleida en els últims 5 anys

 Evolució legislativa i jurisprudencial de l'extinció del Contracte de treball per causes objectives

regulada en l'article 52.c de l'Estatut dels Treballadors. 

 Supòsits d'aplicació del frau de llei al contracte de treball temporal i les seves conseqüències.

 Règim jurídic de la incapacitat temporal i efectes de la coincidència en el període vacacional

 La mediació laboral, naturalesa jurídica i particularitats. 

 Els mecanismes de protecció de les invencions a Espanya.

 La mediació sociolaboral.

 La protecció de la marca. 

 La seguretat i la salut en el treball, a nivell nacional i comunitari.

 Privilegis dels treballadors en el Concurs de Creditors. 

 Els Recursos Humans en les empreses d'economia social.

Estudis Jurídics de

l'Empresa 



TÍTOLS DEPARTAMENT

 L'auditoria Sociolaboral en els empresaris mercantils. 

 La problemàtica del grup en empreses a efectes laborals.

 La conciliació de la vida familiar i professional, panorama actual, evolució i perspectiva de futur.

 Mitjans extrajudicial de resolució de conflictes: el tribunal laboral de Catalunya.

Estudis Jurídics de

l'Empresa


