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Places

Tema

Descripció

4

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa.

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

8

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

15

Organització d'empreses. Empresa familiar

8

Direcció de màrqueting

4

COMPORTAMIENTO ORGANITZACIONAL

L’objectiu d’aquesta temàtica és l’estudi i aprofundiment d’aquells temes que a afecten a les empreses familiars, responsabilitat social corporativa, valors i
estratègia d'empreses multifamiliars.
A la temàtica Direcció de Màrqueting s’engloben tots i cadascun dels aspectes i les eines del màrqueting que son capaces de millorar la presa de decisions dels
responsables de màrqueting. Per tant es poden estudiar temàtiques com el comportament del consumidor, nous productes, anàlisi de preus, comunicació... i
tant en entorns offline com online.
Temas vinculados a Liderazgo, Motivación, Gestión conflicots, manejos de equipos, stress, asertividad, inteligencia emocional, presentaciones, etc. vinculados
a empresa

8

Direcció i gestió de recursos humans

Anàlisi de sistemes d'anàlisi de llocs i valoració de llocs de treball aplicats a petites i mitjanes empreses. Estudi de mètodes de reclutament i selecció que
permetin determinar bons sistemes d'entrada en les organitzacions. Anàlisi de polítiques formatives, anàlisi retributius i d'avaluació de l'acompliment sobre el
personal d'empreses reals i / o nous projectes empresarials de caràcter emprenedor. Integració dels sistemes de gestió integrats de recursos humans amb
altres sistemes directius en empreses. Qualsevol projecte relacionat amb recursos humans que tingui un component aplicat a petita i mitjana empresa.

8

Economies Emergents: auge i declivi d'una estratègia de
desenvolupament

El procés de creixement que han experimentat les darreres dècades les economies emergents, els anomenats BRICs, comporten sovint un procés de
desenvolupament desigual dins un mateix país associat a la desigualtat socioeconòmica. A la vegada, la desacceleració que pateixen aquestes economies els
darrers anys qüestionen la sostenibilitat del propi model de desenvolupament, fent-se evident moltes de les debilitats estructurals de la pròpia estratègia.

8

Estratègies del màrqueting: Comunicació

Les diferents eines de la comunicació de màrqueting (publicitat, promoció de vendes, màrqueting directe, relacions públiques) són utilitzades per les empreses
i altres organitzacions en els seus plans de comunicació per contribuir a assolir els objectius de màrqueting i generals d'aquestes. En aquesta línia de TFG els
estudiants hauran de realitzar un pla de comunicació relatiu a un producte, servei, empresa, etc

15

Desenvollupament d'idees de negoci

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

11

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa.

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

8

Màrqueting experimental i evolutiu

A primera vista, els processos de presa de decisions seguits pels consumidors moderns estan molt més influenciats per la cultura contemporània que per la
pròpia naturalesa humana. No obstant això, des de fa un parell de dècades, un gran nombre de publicacions assenyalen que les decisions dels consumidors
actualment es troben fortament connectades amb les mateixes motivacions que van impulsar les decisions quotidianes dels nostres avantpassats. Aquesta línia
de TFG té l'objectiu d’introduir l’estudiant en l'anàlisi de la conducta del consumidor prenen com a principi que la ment humana s'ha format de manera gradual
després de desenes de milers d'anys de supervivència.

8

Anàlisi financera d'operacions bancàries, renda fixa i derivats
financers

Aquesta temàtica està destinada a aquells estudiants que volen analitzar financerament alguna de les diferents modalitats de préstecs que es pacten
actualment en el mercat, com els préstecs hipotecaris, els préstecs personals, els préstecs al consum, ... o bé, estan interessats en estudiar alguna modalitat
demissió de renda ﬁxa, pública o privada, les seves caracterís ques, rendibilitats, compara va entre elles, ...

8

Decisions estratègiques en la distribució dels recursos econòmics

L'objectiu d'aquest treball és l'estudi i aprofundiment d'aquells temes que l'empresa utilitza en el desenvolupament de la seva activitat. Els temes fan
referència a l'estudiant en les diferents assignatures del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Els temes proposats poden estar relacionats amb els
àmbits de: distribució òptima de recursos, anàlisi de cues, programació de projectes, gestió de carteres de renda fixa i variable, anàlisi i selecció d'actius
financers, ... També es poden fer altres temes que, per la seva importància o interès, siguin proposats per l'estudiant i acceptats pels tutors.

8

La competitivitat de l’empresa espanyola

Analitzar els condicionants i indicadors de resultats de la capacitat competitiva de l’empresa i de l’economia espanyola. El treball s’ha d’orientar a una anàlisi
dels factors que poden incidir en la competitivitat de l’empresa espanyola en un entorn creixentment globalitzat i/o als resultats en termes de posicionament
exterior del teixit empresarial. L’enfocament pot ser micro –centrat en l’anàlisi del teixit empresarial o d’una empresa en concret– o macroeconòmic –a partir
de l’anàlisi dels indicadors macroeconòmics de l’economia espanyola en conjunt.

15

Estrategies de marca: llançament-(re)posicio-nament marca

8

Estratègies del màrqueting. Presa de decisions en màrqueting
esportiu

7

Direcció de màrqueting

8

La gestió de serveis públics per entitats del tercer sector

8

Economia Social, Cooperatives i entitats dels tercer sector

8

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa.

7

Desenvolupament d'una idea de negoci: Business Model Canvas

8

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa.

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

15

Desenvolupament d' idees de negoci i plans d'empresa.

L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.

7

Temes claus en les reformes fiscals

8

Temes claus en les reformes fiscals

7

Decisions tàctiques i estratègiques d'operacions

Aquesta temàtica engloba la estrategia de branding, marketing i comunicació enfocada al llançament, rellançament o reposicionament de qualsevol tipus de
marca: marca de producte o servei de gran consum; marca territorial (marca pais, marca ciudad, marca denominació d'origen..); marca personal (deportista,
artista..), marca cultural (museo, festival musical..), marca sector ONG
Les entitats esportives tant oferents doci com generadores despectacle reclamen, cada vegada més, especialistes en Màrqueting no només capaços de
gestionar adequadament la captació de recursos, si no també de millorar las tècniques que els professionals utilitzen. El nostre objectiu és satisfer o millorar
aquests aspectes
A la temàtica Direcció de Màrqueting s’engloben tots i cadascun dels aspectes i les eines del màrqueting que son capaces de millorar la presa de decisions dels
responsables de màrqueting. Per tant es poden estudiar temàtiques com el comportament del consumidor, nous productes, anàlisi de preus, comunicació... i
tant en entorns offline com online.
Estudi de col.laboracions entre les administracions públiques, les organitzacions no lucratives, cooperatives i empreses socials en la prestació de serveis
públics. Els ámbits poden ser molt diversos. Per exemple, sanitat, gestió de centres cívics, serveis a joves i adolescents en risc, tercera edat,
educació....L'estudiant podrà escollit l'àmbit de treball.
Estudi de cooperatives agràries, de treball associat, de consum, de crèdit , de serveis, centres especials de treball,
empreses d’inserció social pel treball, associacions , fundacions corporatives i fundacions que treballen amb les administracions
publiques en la prestació de serveis. L’estudiant escull el tipus d’empresa social que vol estudiar.
L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una oportunitat de negoci. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i financera d'aquesta idea i desenvolupar
tots els procediments i estratègies necessàries per transformar aquesta oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret.
L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar una idea de negoci. Analitzar la viabilitat econòmica, financera, tècnica i comercial d'aquesta idea mitjançant la
implementació de l'eina Business Model Canvas

Els sistemes fiscals estat sotmesos a un procés continuo de reformes tant per raons més econòmiques com per motius més de caire polític. Quines són
aquestes reformes fiscals, quines implicacions tenen i quines propostes alternatives es poden fer són algunes de les preguntes que es volen analitzar en els
treballs fi de grau.
Els sistemes fiscals estat sotmesos a un procés continuo de reformes tant per raons més econòmiques com per motius més de caire polític. Quines són
aquestes reformes fiscals, quines implicacions tenen i quines propostes alternatives es poden fer són algunes de les preguntes que es volen analitzar en els
treballs fi de grau.
L'objectiu d'aquesta línia de TFG és analitzar algunes de les principals decisions tàctiques i estratègiques de l'àrea d'operacions de l'empresa com, per
exemple, optimització de la producció, optimització d’Instal·lacions i magatzems, implementació de la metodologia SixSigma&Millora continua, gestió de la
qualitat, compres o gestió de projectes, entre altres.

8

Estratègies del màrqueting. Màrqueting online

8

Direcció de màrqueting

Els treballs d'aquesta temàtica tenen per objectiu tenir una visió general del món online i del màrqueting a Internet. Realitzar un Pla de Màrqueting online
(Social Media Màrqueting i Publicitat) i integrar-lo dins del Pla de Màrqueting o Estratègic de la companyia.
A la temàtica Direcció de Màrqueting s’engloben tots i cadascun dels aspectes i les eines del màrqueting que son capaces de millorar la presa de decisions dels
responsables de màrqueting. Per tant es poden estudiar temàtiques com el comportament del consumidor, nous productes, anàlisi de preus, comunicació... i
tant en entorns offline com online.
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Tema

Descripció

8

ECONOMIA COL·LABORATIVA i/o TURISME

Es considerarà qualsevol tema que apliqui l’anàlisi econòmica a temes relacionats amb l'economia col·laborativa (Sharing Economy) i/o qüestions relatives a
l'impacte del turisme en la relació entre els residents i els visitants.

8

MACROECONOMIA: MODELS I APLICACIONS

Anàlisi de models macroeconòmics (fonaments, dinàmica del desequilibri, estructures formals i simulació numèrica, etc.) i les seves aplicacions (política
econòmica, estat del benestar, pensions, desigualtat, distribució de la renda, creixement, canvi estructural, canvi tècnic, endeutament, finances, etc.)

5

Utilització de tècniques estadístico-economètriques a l'anàlisi
econòmica.

5

Utilització de tècniques estadístico-economètriques a l'anàlisi
econòmica.

8

Crisi econòmica i finançament municipal

8

Anàlisi de països

5

Utilització de tècniques estadístico-economètriques a l'anàlisi
econòmica.

Els estudiants que desenvolupin el seu TFG en aquesta línia hauran de fer un treball d'economia aplicada tot escollint un tema concret analitzant mínimament
la literatura econòmica sobre el mateix tema, escollint una base de dades i finalment aplicant algunes de les tècniques estadístico-economètriques que s'han
vist al llarg del grau. Els temes que poden escollir són diversos i oberts. Per exemple: mercat de treball, comerç exterior, turisme, mercat de l'habitatge,
prediccions, indicadors d'economies locals i regionals...

4

SOCIOLOGIA MEDIOAMBIENTAL. L'economia: dimensió inseparable
de la societat i del planeta

En un context de crisi com l'actual, es convida a explorar fenomens com el treball, la financiarització, les desigualtats, la crisi ecoloògica, la innovació, i el canvi
tecnològic, les noves formes d'entendre i fer economia, la relació entre poder econòmic i poder polític, la democracia i l'equitat, entre d'altres que puguin ser
d'interès.

8

Ciutats intel.ligents: models de gestió econòmicament sostenibles

Anàlisi de la viabilitat dels diferents projectes ja siguin nous o existents que poden plantejar-se en l'entorn d'una ciutat intel.ligent.

8

Decisions òptimes en models econòmics

8

TEMES D'ECONOMIA DE CATALUNYA

Places

Els estudiants que desenvolupin el seu TFG en aquesta línia hauran de fer un treball d'economia aplicada tot escollint un tema concret analitzant mínimament
la literatura econòmica sobre el mateix tema, escollint una base de dades i finalment aplicant algunes de les tècniques estadístico-economètriques que s'han
vist al llarg del grau. Els temes que poden escollir són diversos i oberts. Per exemple: mercat de treball, comerç exterior, turisme, mercat de l'habitatge,
prediccions, indicadors d'economies locals i regionals...
Els estudiants que desenvolupin el seu TFG en aquesta línia hauran de fer un treball d'economia aplicada tot escollint un tema concret analitzant mínimament
la literatura econòmica sobre el mateix tema, escollint una base de dades i finalment aplicant algunes de les tècniques estadístico-economètriques que s'han
vist al llarg del grau. Els temes que poden escollir són diversos i oberts. Per exemple: mercat de treball, comerç exterior, turisme, mercat de l'habitatge,
prediccions, indicadors d'economies locals i regionals...
Es tractaria d’analitzar l’impacte de la crisi en els ingressos municipals, o en la despesa municipal o en el nivell de deute, dèficit o superàvit municipal. L’anàlisi
es pot fer per diferents tipus de municipis, sempre comparant-ho amb Catalunya i Espanya.
L’objectiu d’aquest treball fi de grau será analitzar l’economia d’un país i, especialment, el seu model de desenvolupament durant un determinat período de
temps. Per exemple: El thacherisme: principals característiques i resultats (Regne Unit), les reformes estructurals de Lula (Brasil), la política económica alemana
des de la reunificació fins a l’actualitat, l'economia española des de 1994 fins a l’actualitat, etc.

Modelització de problemes econòmics i empresarials mitjançant la programació matemàtica. Es tracta de plantejar un determinat problema o situació en la
que algun agent econòmic (empresa, persona, Administració Pública, sindicat, etc) ha de prendre una sèrie de decisions. La programació matemàtica permet
determinar quines són les decisions que ha de prendre aquest agent econòmic perquè siguin les millors possibles per als seus interessos, és a dir, perquè siguin
òptimes.
Anàlisi de l'evolució de l'economia catalana centrada en el comportament de les principals activitats (indústria, construcció, serveis) a partir de les variables
més significatives: VAB, ocupació, productivitat, comerç exterior, innovació, etc.
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Places

4

2

4

Tema

La ajuda al desenvolupament: Anàlisi i acció

Descripció
En aquesta línia de treballs els estudiants podran fer treballs teòrics i/o pràctics:
- Teòrics: Revisant l’estat actual de l’ajuda al desenvolupament.
- Pràctic: Participar activament en un projecte d’aixecament de fons (fundraising) mogut per estudiants (www.the07gift.org). Inclou la possibilitat de fer
pràctiques en una ONG.

Econometric analysis and forecasting of trade, FDI, migration,
employability and tourism

Students who would like to carry out the dissertation following this line of research will develop an empirical analysis of topics related to applied economics
from an international perspective, such as trade flows determinants, firm location decisions, FDI impacts, migration drivers, determinants of employability and
analysis of tourism flows. The dissertation should have a clear relationship with these fields, but students are encouraged to suggest alternative topics that are
appropriate to their specific interests and expertise, although an intensive use of statistics and econometric techniques learnt in the degree will be required in
any case. The dissertation should contain a description about what we currently know about the selected topic, add a theoretical discussion suited for the
specific problems analyzed and discuss this in light of the obtained empirical evidence.

Business Financing

Projects of the subject area Business Finance refer to the empirical and theoretical analysis of various types of financial decisions, investment, dividend and
capital structure taking into account its risks and costs. As well, it covers specific topics in business finance such as firm’s valuation, corporate restructuring,
mergers and acquisitions, venture capital. The scope of this subject area goes beyond of a mere description of the topics, which has been covered previously in
the literature. Rather, building on this basic knowledge, projects need to feature some kind of original analysis, elaborated autonomously by students. The
topics of potential projects can be: analysis of the financing sources of real-life enterprises or ventures, analysis of dividend decisions by corporations; analysis
of the recent developments in financial market and banking, valuation of global firms and other.
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Tema

Descripció

4

VIDA QÜOTIDIANA, CULTURA I SOCIETAT. Paraules clau: Vida
Anàlisi dels aspectes que conﬁguren la dimensió agencial de la vida social a nivell microsocial: La ges ó del sen t, de la subjec vitat i de l'experiència personal i
qüotidiana; Subcultures; Religions; Arts; Modes; Estereotips estètics; col·lectiva a partir de casos particulars, que poden anar des de l'àmbit del cos, l'art, l'esport, l'oci, les emocions o els imaginaris socials als patrons d'interacció
Oci i Esport
interpersonal i col.lectius.

4

MOVIMENTS SOCIALS I ARTICULACIÓ DE SOCIETATS MÉS JUSTES.
Es podran estudiar i analitzar plantejaments procedents de l'ambit de les teories de la justicia i de la democracia. En segon lloc, es podrà avaluar la naturalesa i
Paraules clau: Drets,socials, polítics i econòmics; Democracia,; Renda l'evolució de moviments socials que han aspirat a l'articulació de societats més justes. Finalment, es podran examinar propostes i esquemes de política pública
bàsica universal
que han constituït o podrien constituir vies històriques concretes de donar forma a aquests conjunts de plantajaments i aspiracions.

4

VIDA QÜOTIDIANA, CULTURA I SOCIETAT. Paraules clau: Vida
Anàlisi dels aspectes que conﬁguren la dimensió agencial de la vida social a nivell microsocial: La ges ó del sen t, de la subjec vitat i de l'experiència personal i
qüotidiana; Subcultures; Religions; Arts; Modes; Estereotips estètics; col·lectiva a partir de casos particulars, que poden anar des de l'àmbit del cos, l'art, l'esport, l'oci, les emocions o els imaginaris socials als patrons d'interacció
Oci i Esport
interpersonal i col.lectius.

4

MOVIMENTS SOCIALS I ARTICULACIÓ DE SOCIETATS MÉS JUSTES.
Es podran estudiar i analitzar plantejaments procedents de l'ambit de les teories de la justicia i de la democracia. En segon lloc, es podrà avaluar la naturalesa i
Paraules clau: Drets,socials, polítics i econòmics; Democracia,; Renda l'evolució de moviments socials que han aspirat a l'articulació de societats més justes. Finalment, es podran examinar propostes i esquemes de política pública
bàsica universal
que han constituït o podrien constituir vies històriques concretes de donar forma a aquests conjunts de plantajaments i aspiracions.

8

SOCIOLOGIA DE LA SALUT: Paraules Clau: malaltia, salut, prevenció,
exclusió social, gènere, comorbiditat, cronicitat.

Aquesta linia temática està adreçada als TFG que estiguin relacionats amb salut (salut-malatia i génere, la salut en el territori, la cronocitat i les seves
implicacions econòmiques, els estigmes i l'exclusió social de la malaltia, cultura, ètnia i la malaltia, la privatització de la salut.).

