FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA
OFERTA TREBALLS DE FI DE GRAU
CURS 2017-2018
Títol
Supervisor
M. Isabel Cárdenas Jiménez Identitats de gènere i diversitat afectiva i sexual
(Possible Conv. Febrer)

Descripció
Anàlisi de l'impacte de les identitats de gènere en fenòmens emergents
contemporanis, com ara l'opinió del jovent en relació a la prostitució,
l'anàlisis interseccional de la perspectiva de gènere i LGTBI en les famílies
homoparentals o en la gestió de processos de pau.

Oriol Bartomeus Bayes

El canvi del sistema de partits espanyol i la crisi
del PSOE

Oriol Bartomeus Bayes

L'auge de l'extrema dreta xenòfoba a Europa

Estudiar el canvi del sistema de partits espanyol, estudiant com ha
influenciat la crisi del PSOE i la seva caiguda electoral en les darreres tres
eleccions generals.
Aquest treball preten analitzar en profunditat el fenòmen en auge de
l'extrema dreta xenòfoba a Europa, veure els motius pels quals la força i els
resultats electorals dels partits d'extrema dreta a Europa estan en
creixement, que ha suposat això en els diferents països on es dona aquest
fenòmen i en els seus sistemes de partits i en conseqüencia, si aquest auge
és esporàdic o per contra s'ha instaurat dins els diferents sistemes de
partits i s'hi quedarà.

Oriol Bartomeus Bayes

Diferències i similituds entre l'electorat de CIU i
PDeCat

Gabriel Colomé Garcia

Democràcia i xarxes socials

Gabriel Colomé Garcia

Postveritat i eleccions: El cas de Trump 2016

Analitzar les diferències entre l'electorat de l'antiga CIU i l'actual electorat
del PDeCat
Describir y analizar la importancia y el impacto de las redes sociales en las
elecciones generales, siendo este un factor decisivo para el sistema
democrática. Nota: Cal haver superat les assignatures "Comunicació i
Opinió Pública" i "Política Catalana"
Estudi de la campanya de Trump i les eleccions nordamericanes de 2016.
Com la figura de Trump ha portat a l'escena política conceptes com la
potsveritat, la no necessitat dels mitjans de comunicació per transmetre el
missatge polític… Nota: Cal haver superat les assignatures "Comunicació i
Opinió Pública"
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Títol

Gabriel Colomé Garcia

Art i política 1948-1968

M. del Mar Griera

Mort i religió en la societat contemporània

M. del Mar Griera

Gènere i religió (Possible Conv. Febrer)

M. del Mar Griera

Gestió de la diversitat religiosa (Possible Conv.
Febrer)

Jordi Mir Garcia

El dret a la ciutat (Possible Conv. Febrer)

Jordi Mir Garcia

Mobilització social: Consciència i Hegemonia
(Possible Conv. Febrer)

Jordi Mir Garcia

El debat intern entre els radicals de la FAI i els
moderats de la CNT (1927- 1939)

Descripció
Trebal teòric i descriptiu sobre les relacions entre l'art i la política en el
període inicial de la Guerra Freda 1948-1968. Com l'art ha influït i motivat
canvis polítics i revolucions al món occidental.
La recerca se centrarà en estudiar sociològicament la relació entre la religió
i la mort en la societat actual. Nota: Cal haver superat l'assignatura
"Sociologia de la religió"
El treball versarà sobre les relacions entre gènere i religió
El projecte versarà sobre l'anàlisi sociològica de la gestió de la diversitat
religiosa. Nota: Cal haver superat l'assignatura "Sociologia de la religió"
Aquest treball es basarà en aproximar-se a les reivindicacions pel dret a la
ciutat i com les transformacions en l'espai urbà poden contribuir per assolirlo.
El treball busca analitzar el naixement d'idees i propostes polítiques i com
aquestes poden passar d'una acceptació molt minoritària a una altra molt
més àmplia dins d'una societat. El treball incorporarà estudis de cas i
anàlisis de moviments socials.
Un estudio y análisis sobre la lucha ideológica interna entre los radicales de
las FAI y los Treintistas (Moderados) de la CNT en el seno del movimiento
anarquista entre 1927 y 1939: Sus bases, causas y consecuencias para con
el movimiento obrero revolucionario hispano.
La sociologia ens facilita eines per analitzar i entendre la nostra realitat
social en diferents moments històrics i en l'actualitat. Aquest treball
abordarà com s'expressa la realitat social actual- o preocupacions actualsmitjançant els productes i el llenguatge audiovisual i fins a quin punt
aquests són un reflex de la societat actual.

Salvador Cardús i Ros

Llenguatge audiovisual i sociologia

Salvador Cardús i Ros

Impacte de l'ús de la xarxa en els hàbits de la vida Impacte de l'ús de la xarxa en els hàbits de la vida quotidiana
quotidiana
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Títol

Salvador Cardús i Ros

Sociologia de la sociologia

Dafne Muntanyola Saura

Etnografia audiovisual de pràctiques culturals i
artístiques

Enric Prat Carvajal

Enric Prat Carvajal

La influència internacional de Xina durant les
darreres tres dècades (Possible Conv. Febrer)

Els moviments socials del temps present davant
la globalització i la crisi (Possible Conv. Febrer)

Descripció
Treball teòric sobre la pràctica de la sociologia, bé sigui dels sociòlegs, de
l'ensenyament de la sociologia o de la recerca sociològica. Nota: Cal haver
superat l'assignatura "Epistemologia"
Es proposa realitzar una etnografia audiovisual de pràctiques culturals i
artístiques en un sentit molt ampli. L'objectiu és comprendre les pautes
interactives, comunicatives i significatives de grups socials que realitzen
pràctiques legitimades com a culturals o artístiques
S'haurà d'analitzar la influència econòmica i política internacional de Xina
durant les darreres tres dècades, tenint en compte l'evolució de l'economia
i de les relacions internacionals. El treball proposat s'ha de basar en fonts
secundàries recents (llibres publicats durant els darrers 10 anys) i fonts
primàries existents (estadístiques i documents d'institucions que hagin
tractat aquestes qüestions) i/o construïdes (entrevistes a persones
vinculades a aquestes temàtiques). Nota: Cal haver superat l'assignatura
"Política i món contemporani"
S'haurà d'analitzar les activitats, les propostes i els impactes dels
moviments socials del temps present davant la globalització i la crisi, tenint
en compte el marc polític, ideológic, econòmic, social i cultural en el qual
s'han desenvolupat o es desenvolupen. El treball proposat s'ha de basar en
fonts primàries existents (documents dels grups dels moviments socials i/o
construïdes (entrevistes a membres actyius d'aquests grups)). Nota: Cal
haver superat l'assignatura "Política i món contemporani"
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Aina Tarabini Clemente

Aina Tarabini Clemente

Laura Feliu Martínez

Títol

Descripció
L'objectiu d'aquest TFG és endinsar-se en el procés de configuració de les
identitats dels estudiants (prioritàriament d'educació secundària obligatòria
i/o post-obligatòria), tot explorant les interaccions que es generen entre
estructura i agència en aquest camp. Es tracta d'entendre com les identitats
i posicions subjectives desl i le sjoves es creen i transformen en base als
seus contextos de referència, identificant-ne possibles paradoxes,
contradiccions, discordàncies o resistències. I la classe, el gènere, l'ètnia.
L'anàlisi es pot fer en termes globals, estudiant la construcció de la identitat
com a estudiant o en termes específics, en base a identitats
"acadèmiques", "professionals", "científiques" o altres.

La construcció de la identitat dels estudiants

La gestió de les transicions educatives i els seus
impactes

Relacions internacionals i l'espai exterior

L'objectiu d'aquest TFG és analitzar les polítiques, programes i dispositius
orientats a gestionar les transicions educatives dels joves entre diferents
nivells educatius (especialment entre aquells obligatoris i post-obligatoris,
bé sigui de la ESO al Batxillerat o als Cicles Formatius o la transició cap a la
Universitat). Junt amb la identificació dels factors de caire sistèmic, el TFG
està orientat a entendre l'impacte d'aquests factors sobre les tries i
oportunitats educatives dels joves, tot identificant diferències i similituds
en clau de classe social, gènere, etnicitat o intereseccionalitat dels diferents
eixos de desigualtat.
Los desafíos que plantea la conquista del espacio para la teoría de la
Relaciones Internacionales y para la práctica política son especialmente
relevantes. La propuesta de la línea de trabajo plantea un análisis de los
aspectos políticos, económicos, legales-jurídicos, y éticos de la posible
expansión territorial del sistema internacional.
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Supervisor

Privació de llibertat en l'estat espanyol: una
Miquel Fernández González anàlisi del seu context socioeconòmic (Possible
Conv. Febrer)

Federico Guerrero Cabrera

Descripció
Análisis del contexto socioeconómico en el que se desarrollan las políticas
punitivas y reformas penales en el estado español, teniendo en cuenta las
características históricas, institucionales, sociales y económicas propias de
este. Este análisi tiene como objetivo entender la expansión dels sistema
penal y la población privada en libertad y buscar variables explicativas más
allá de las tasas de delincuencia.
L'alumne desenvoluparà un treball en què, a partir dels coneixements
adquirits sobre les potències regionals i la geopolítica a assignatures com
Relacions Internacionals o Sistema Internacional Contemporani (així com
d'altres assignatures optatives de la menció de Rel. Internacionals), analitzi
els factors materials (històrics, geogràfics, demogràfics, recursos naturals,
etc.) que porten a que diverses potències de la regió (Turquía, Iran, Qatar o
Aràbia Saudita: l'alumne haurà d'escollir el cas d'estudi) s'hagin involucrat a
la guerra civil siriana per projectar els seus interessos. Aquest treball
implicarà per part de l'alumne una introducció prèvia a la disciplina
acadèmica de la Geopolítica. Nota: Cal haver superat l'assignatura
"Relacions Internacionals" i "Sistema Internacional Contemporani"

Geopolítica i potències regionals: incidència
sobre el conflicte sirià

Eva Anduiza Perea

Actituds populistes i comportament electoral

Josep San Martín Morant

Anàlisi del populisme

Intentar cercar els factors explicatius claus en la probabilitat de votar
formacions populistes. L'efecte del populisme a dintre del comportament
polític i electoral, centrant-nos en les seves actituds i valors per explicar el
vot a aquestes formacions. Nota: Cal haver superat les assignatures
Comportament Polític i Tècniques de Recerca
El treball requereix de fer ús de bases de dades i programes de tractament
estadístic

Pàgina 5 de 24

12/09/2017

Supervisor

Títol

Descripció
El canvi climàtic està produïnt i produirà en el futur una sèrie de canvis. Hi
ha acord científic, i parcialment polític, a nivell internacional que s'han de
prendre mesures per a reduïr aquests impactes. L'acceptació d'aquestes
mesures dependrà, en part, de la percepció de les poblacions sobre la
necessitat de le smateixes. El treball consisteix en una recollida de dades
sobre l'evolució recent del canvi climàtic. A partir d'aquí comparar aquestes
dades amb l'estat actual de consciències de la població
europea/espanyola/catalana sobre aquesta problemàtica, en base a les
respostes a enquestes. O sigui, si les percepcions es corresponen amb la
realitat empírica i amb les recomanacions científiques, i interpretar-ho
d'acord amb les teories socials que puguin explicar-ho.

Josep Espluga Trenc

Percepcions socials sobre el canvi climàtic
(Possible Conv. Febrer)

Andrea Noferini

Governança econòmica europea, eurocrisi i
alternatives a la gestió actual

Josep Verdaguer i Lozano

Cultura popular: integració, resistència,
transformació

Alessandro Demurtas

El fenomen del terrorisme islamiste en el segle
XXI

Revisión teórica de la gobernanza económica europea actual y de las fallas
que ha demostrado tener en la reciente crisis económica y financiera que
ha derivado en una eurocrisis y discutir las críticas y las posibles
alternativas que se han planteado.
Popular des del punt de vista de la cultura dominnat. Cultures populars i
comunió. Cultura popular transformadora. Nota: Cal haver superat
l'assignatura "Sociologia de la cultura" o compromís de cursar-la durant el
curs 2017-18.
Esta línea de investigación quiere entender la evolución del terrorismo
islamista en el siglo XXI: Sus dimensiones, el impacto sobre las políticas
públicas, las consecuencias sociales y económicas
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Títol

Descripció
Aquesta no és una proposta tancada sinó que es pot adaptar als interessos
dels alumnes que l'escullin. Es tracta de fer una recerca quantitativa sobre
quines conseqüències electorals tenen les crisis econòmiques perllongades.
Inicialment, l'àmbit de recerca és tot el món, però es pot delimitar a algun
continent o regió del món. L'alumne dedicarà una part apreciable de la seva
feina a la cerca de dades i també haurà destimar algund models estadístics.
El treball formarà part d'un projecte de recerca més ampli sobre el vot
econòmic en situacions de crisi perllongada. Nota: Cal haver superat les
assignatures "Comportament polític" i "Tècniques de recerca".

Agustí Bosch Gardella

El vot econòmic en crisis perllongades

Juan Pablo Soriano Gatica

El treball permetrà identificar i analitzar el paper de la Unió Europea (UE)
en la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional (DOT). Es
plantegen tres formes d'aproximar-se a aquest tema:
1. Analitzar la forma en la qual la literatura acadèmica en Relacions
Internacionals aborda el paper de la UE en la lluita contra la DOT;
La Unió Europea i la lluita contra la delinqüència 2. Identificar, analitzar i valorar els objectius, estratègies i accions de la UE
organitzada transnacional
en la seva lluita contra la DOT; i
3. Identificar i analitzar les relacions de la UE amb altres actors rellevants
del sistema internacional en matèria de combat a la DOT.
Nota: Cal haver superat o estar cursant l'assignatura "Política Internacional
Europea".

Rafael Grasa Hernández

Procés de pau a Colòmbia: anàlisi de les
negociacions i de la implementació de l’acord
final de La Havana

Dues modalitats: a) anàlisi del paper de diversos actors en el procés de
negociació i de refendació de l’acord (2012-2016); b) anàlisi parcial del
procés d’implementació (2017 i part 2018)
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Descripció
La comunitat bahà'í està tractant de generar aprenentatge entorn a la
configuració de nous sitemes de governança global, i el seu propi sistema
administratiu embrionari n'és un exemple. El TFG explorarà els marcs
teòrics que puguin ser útils per definir aquesta qüestió com un problema
sociològic (per exemple, sobre l'organització religiosa, els moviemnts
socials o la globalització). També es farà un estudi exploratori a partir
d'algunes entrevistes i documents públics.

Xavier Rambla Marigot

A la recerca de nous models de governança
global: l'experiència de la comunitat bahà'í
(Possible Conv. Febrer)

Nicolás Barbieri

Canvi i continuïtat en les polítiques públiques

Jordi Tena Sánchez

Xarxes socials, internet i vincles dèbils (Possible
Conv. Febrer)

Oscar Molina Romo

Estudi de la trajectòria de polítiques públiques a partir de casos empírics,
amb possibilitats d'analitzar diferents esferes de govern i diferents àmbits
sectorials.
A "la força dels vincles dèbils", Mark Granovetter argumentava que els
vincles dèbils són molt més importants del que intuïtivament podríem
arribar a pensar. A nivell individual, els vincles dèbils ens permetrien
accedir a informació a la que d'una altra manera difícilment podríem tenir
accés, mentre que col·lectivament aquests serien fonamentals per la
cohesió social. En aquest TFG, l'alumne/a haurà d'aplicar la teoria de
Granovetter a l'anàlisi de les relacions que s'estableixen en les noves xarxes
socials vinculades a internet(Facebook, Twitter, etc.). Nota: Cal haver
superat l'assignatura " Teoria Sociològica macro".

Els models de capitalisme han estat objecte de crítiques diverses en els
últims anys. L'objectiu d'aquesta proposta és l'anàlisi crística de la teoria de
Models de capitalisme i polítiques socio-laborals models de capitalisme des de diversos angles, incloent-hi gènere, el paper
de l'estat, i la difícil teorització de països amb institucions híbrides.
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Antonio Martín Artiles

Raquel Gallego Calderón

Ricard Gomà Carmona

Xavier Ballart Hernández

Títol

L'influència de la pèrdua de centralitat per la
mobilitació política (Possible Conv. Febrer)

Descripció
El treball té l'objectiu de vincular la pèrdua de centralitat del treball en les
economies capitalistes desenvolupades i les seves implicacions en els
canvis en el discurs dels líders polítics i moviments socials a l'hora d'apel·lar
a un subjecte polític per tal d'aconseguir la mobilització ciutadana. Nota:
Cal haver superat les assignatures " Sociologia del treball", " Ciència
política" i "Social change and globalisation".

La evolución de Correos en los últimos años ¿ha cambiado? Desde la
Administración central tradicional (rígida) a una nueva fórmula de nueva
gestión pública. ¿Cómo percibimos a Correos y Telégrafos en los últimos 20
años? ¿Cómo una empresa moderna, una administración obsoleta, anclada
Evolució de Correos des de l'Administració
en el pasado o una empresa que se abre hacia el futuro? Con unas
central tradicional a la nova gestió pública en els
expectativas competitivas similares a las empresas privadas desde la
darrers 20 anys
empresa pública compite de igual a igual con las empresas privadas sin
dejar de servir al público y garantizar unos servicios que solo la
Administración Pública puede garantizar.¿Correos se externaliza?
Anàlisi tèorica i aplicada de tota mena de processos socials i institucionals
vinculats a les polítiques socials i urbanes (prioritàriament d’àmbit
local/metropolità): formulació i gestió de polítiques públiques, processos i
Govern i polítiques públiques (polítiques socials i espais d’innovació social i participació ciutadana vinculats a aquestes
urbanes)(Possible Conv. Febrer)
polítiques etc. Pel que fa a l’àmbit temàtic, es considera qualsevol política
relacionada amb la cohesió i la inclusió social, o bé amb aspectes urbans
(habitatge, espai públic, barris, ecologia urbana…)
Indicadors objectius i indicadors de satisfacció (via enquesta) sobre
Mesura objectiva i subjectiva de la performance la performance dels serveis públics locals. Mesuren el mateix? Son
dels serveis públics (Possible Conv. Febrer)
substituïbles? Treball empíric de recerca aplicada que requereix disposició a
treballar amb dades.
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Àngels Jiménez López

Àngels Jiménez López

Àngels Jiménez López

Títol

Descripció
Treball teòric que proposa un estudi sobre l’impacte que està tenint el
turisme a la ciutat de Barcelona i com aquest incideix i afecta l’espai i la
vida dels ciutadans que l’habiten. S’analitzaran les problemàtiques
plantejades i les seves conseqüències, els diferents punts de vista existents
al voltant del tema, així com les mesures polítiques que es prenen en
relació a l’impacte del turisme. La temàtica pot admetre diferents
enfocaments depenent dels interessos de l’estudiant.

Barcelona: una “ciutat aparador”? (Possible
Conv. Febrer)

Treball teòric que proposa un estudi al voltant de la diversitat cultural
present a les escoles públiques catalanes, tot analitzant els següents
aspectes:Caracterització de la diversitat present a les escoles
Escola pública i diversitat cultural(Possible Conv.
catalanes;Incidència de la diversitat en la docència i l’aprenentatge
Febrer)
(problemàtiques i reptes);Gestió de la diversitat en els centres educatius i,
Polítiques educatives i atenció a la diversitat cultural (marc normatiu).

La reivindicació social i política a través de la
música (Possible Conv. Febrer)

Ana Mar Fernández Pasarín El sistema europeu de governança

La música juga un paper significatiu en la construcció d’identitats
individuals i col·lectives. Al llarg de la història la trobem estretament lligada
a nombrosos fets i processos tant socials com polítics (revolucions,
revoltes, campanyes d’alfabetització, etc.), on ha estat emprada amb
finalitats diverses. El present treball proposa un estudi teòric al voltant de
la contribució de la música a la construcció d’identitats, així com de l’ús
d’aquesta com a instrument de reivindicació social i política, mitjançant
l’anàlisi d’un o o més casos concrets
Es tracta d'analitzar des de una perspectiva teòrica el sistema europeu de
governança: el mapa d’actors estatals i no estatals que participen en
l’elaboració de les polítiques públiques europees. Nota: Cal haver superat
les assignatures 101107-Polítiques comunitàries i 101083 Institucions i
Política de la UE
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Carlos Martín Faus

Francesc Muñoz Pradas

Cooperació Sud-Sud

Descripció
Los países del Sur tienen un papel más importante hoy en la economía y la
política mundial. Especialmente a partir de 2008, la cooperación para el
desarrollo entre estos países ha aumentado significativamente. Este
proceso está comenzando a ser entendido apropiadamente. Sin embargo
aún hace falta encontrar conceptos adecuados y entender el trabajo
práctico de esos actores, por ejemplo en sectores como salud, agricultura,
etc. Estas son temáticas apropiadas para los trabajos de investigación que
pueden ser tanto teórico-conceptuales como aplicados a la práctica de
cooperación del Sur. Conocimientos previos de Relaciones Internacionales
y Sistema Internacional Contemporáneo son básicos. Nota: Cal haver
superat les assignatures 101091-Relacions Internacionals, 101090-Sistema
Internacional Contemporani i 101089-Teoria de les Relacions
Internacionals.

El procés d’ envelliment previst per al segle XXI afectarà també la
composició demogràfica dels mercats laborals. Ateses les diferències i
modalitats de transicions demogràfiques entre països, aquests ajustaments
en la demografia del treball no es duran a terme amb una mateixa pauta a
totes les societats. Aquest TFG proposa comparar les trajectòries
Un món sense treballadors? Envelliment
demogràfic dels mercats laborals en el segle XXI demogràfiques de les poblacions en edats laborals a l’ horitzó 2100 de
(Possible Conv. Febrer)
grans economies industrials, com ara els EEUU i la UE i de les economies
emergents com el cas de la Xina . Les projeccions de població elaborades
per les Nacions Unides proporcionaren les dades bàsiques a analitzar.
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Francesc Muñoz Pradas

Francesc Muñoz Pradas

Títol

Descripció
La formació dels estats del benestar a Europa occidental es consolida a la
segona meitat del segle XX. En paral·lel, van produint-se canvis significatius
en el comportament demogràfic dels europeus sovint interpretats en el
marc de la Teoria de la Segona Transició Demogràfica. Aquests canvis han
comportar reptes per a les polítiques públiques. Així les discussions actuals
L’evolució demogràfica dels Estats del Benestar a
sobre les reformes de l’estat del benestar tenen un rerefons demogràfic.
Europa (1950-2100): Tendències
El treball, en primer lloc, reconstruirà les tendències demogràfiques de les
sostenibles?(Possible Conv. Febrer)
societats europees entre 1950 i 2010 i, en segon, avaluarà les possibles
conseqüències per als estats del benestar s’en derivarien de les projeccions
demogràfiques de les Nacions Unides a l’horitzó del 2100.

La recent i encara vigent fase de recessió econòmica en molts països
europeus ha tingut com a conseqüència dràstiques reduccions de la
despesa pública i notables increments de l’atur. Per aquest motiu, les
condicions de salut de determinats sectors de la població s’han ressentit.
L’austeritat mata? El debat sobre els efectes per L’augment de la freqüència de determinades malalties i , fins i tot, de les
a la salut i la supervivència de les poblacions de xifres de suïcidis, ha motivat l’estudi de les relacions entre els episodis de
les politiques públiques en conjuntures de gran notable contracció econòmica i la salut dels individus, no només en
crisi econòmica (Possible Conv. Febrer)
l’actualitat sinó al llarg del segle XX. Aquestes recerques han generat el
corresponent debat entre experts acompanyat d’un cert ressò en l’opinió
pública. Aquest treball revisarà els arguments i les dades utilitzades en
aquest debat.
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Supervisor

Carola Castellà Josa

Josep Maria Antentas

Ferran Izquierdo Brichs

Títol

Descripció
Els darrers anys la participació de la ciutadania en la definció de polítiques
públiques ha anat prenent més força, ja sigui a través d’organs o processos
de participació més institucionals o a partir de l’emergència de noves
formes d’acció col·lectiva. Mitjançant l’anàlisi d’un cas concret (ja sigui
La participació de la ciutadania en la definició de d’àmbit local o supralocal) i de la temàtica (ambiental, pressupostos
les polítiques públiques. Anàlisi d’un cas
participatius, conflicte territorial, immigració, joventut,…) que l’alumne/a
triï es proposa analitzar aquelles preguntes bàsiques en l’anàlisi de
polítiques públiques: Sobre què es participa? Qui participa? Com es du a
terme aquesta participació? Etc.
Estudi de les formes de resistència social front les polítiques d'austeritat
(15M, Marees...) i de la crisis del sistema de partits tradicional de l'Estat
espanyol i l'emergència de noves alternatives polítiques.

Moviments socials i crisi política a l'Estat
Espanyol

Colaboració o resistència? El paper de les elits
palestines en l’ocupació israeliana dePalestina
(Possible Conv. Febrer)

Hannah Arendt , en la seva obra Eichmann a Jerusalem , analitza el paper
d’algunes elits jueves en el procés de neteja ètnica i genocidi contra la
població europea d’ascendència jueva. Podem pensar en una ocupació de
més d’un segle a la Palestina històrica, i de 50 anys als territoris Ocupats de
juny de 1967, sense cap col·laboració per part de sectors de la població
sotmesa? Partint de Hanna Arendt, aquests treballs analitzaran el paper de
les elits palestines en la colonització i ocupació israelianes, centrant-se
sobre tot en els mecanismes que han permès els seu manteniment i
reproducció.
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Títol

M. Esther Fernández
Mostaza

Déu no necessita passaport

Miquel Fernández González Religió, periferia i malestar social

Josep Verdaguer i Lozano

Cercant les regles de l’art

Descripció
La processó del Señor de los Milagros és una multitudinària manifestació
religiosa que transita durant el mes d'octubre a 260 ciutats del món. A
Barcelona, centenars de migrants majoritàriament peruans es reuneixen
per participar en la processó. Freqüentment aquest tipus de manifestacions
són vistes com a meres extensions dels cultes d'origen, que reprodueixen el
cànon oficial catòlic i que presenten homogeneïtat interna. No obstant,
aquesta és una interpretació simplificada. La proposta de TFG s'orienta a
investigar aquesta processó en tant que manifestació ritual on es
conjuguen elements culturals, religiosos, ètnics i nacionals de manera
complexa a l'espai públic. Nota: Cal haver superat o estar cursant
l'assignatura 101133 Sociologia de la Religió.

El projecte té per objectiu examinar la relació entre la religió, la perifèria i
el malestar social, i pretén una indagació sobre la relació entre perifèries
econòmiques i socials, i els moviments socioreligiosos. La voluntat és
aproximar-se al paper que juga la religió en fer front a la precarietat
material, cultural i simbòlica amb la qual es poden trobar alguns dels nous
habitants de les periferies. En aquest sentit, es vol reflexionar sobre el
paper de les organitzacions i expressions religioses en la interpretació i
canalització col·lectiva del malestar social.
Es tracta de treballar la construcció social de l’art en un camp de l'art
particular (artista o públics o espais,...) i en un cas concret, atenent a les
convencions socials que en fan possibles la producció, la medicació i/o el
consum. El professor tindrà en consideració les experiències i el
coneixement previ dels camp artístics de qui s'adscrigui a aquest TFG. Nota:
Cal haver superat o estar cursant l'assignatura "101134 Sociologia de la
Cultura ".
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Pilar Carrasquer Oto

Federico Guerrero Cabrera

Títol

Descripció
El TFG s’enmarcaria en la problemàtica de les desigualtats de gènere al
mercat laboral. Concretament es proposa la temàtica de la bretxa salarial
(o gender pay gap). Una qüestió present a l’agenda europea en matèria de
polítiques d’igualtat a l’ocupació, tot i que no sempre mereixedora
d’actuacions concretes. La bretxa salarial de gènere es deguda a diferents
factors, no sempre fàcilment mesurables. El debat teòric al voltant de les
Anàlisi de les desigualtats de gènere a l’ocupació:
desigualtats de gènere al mercat laboral, l’anàlisi en profunditat d’alguns
la bretxa salarial(Possible Conv. Febrer)
dels factors que intervenen en la bretxa o dels elements simbòlics que la
fan possible, serian possibles temàtiques concretes a desenvolupar en el
TFG. Nota: Cal haver superat les assignatures 101150 Treball domèstic i
vida quotidiana, 101151 Sociologia del Treball i 101154 Sociologia del
Gènere.

L'acció exterior de la UE vers el món en
desenvolupament

L’alumne desenvoluparà un treball en què, a partir dels coneixements
adquirits sobre l’acció exterior de la UE a assignatures com Política
Internacional Europea o Institucions i Política de la UE, identifiqui
l'existència (o no) d'un mateix model o estratègia per part de la UE a l'hora
de relacionar-se amb els països en vies de desenvolupament des de
diverses vessants (política, comercial, desenvolupament, seguretat, etc.).
Així, l'alumne desenvoluparà les següents tasques: (1) identificar breument
l'acció exterior de la UE (dimensions i instruments), (2) identificar les
estratègies seguides per la UE respecte a les regions d'Àfrica Sudahariana i
Sud-est asiàtic (interessos i valors), (3) comparar aquestes dues estratègies.
Nota: Cal haver superat l'assignatura "Política Internacional Europea" i
"Institucions i Política de la UE"
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Alessandro Demurtas

Alessandro Demurtas

Títol

Descripció
El trabajo analiza las estrategias y las políticas de seguridad occidentales en
el siglo XXI. El trabajo puede centrarse en uno de estos ámbitos concretos:
1) análisis de los documentos estratégicos oficiales de un Estado u
organización internacional occidental; 2) análisis de las políticas de
seguridad implementadas por un Estado u organización internacional
Les estratègies i polítiques de seguretat i defensa occidental; 3) comparar los documentos estratégicos oficiales de dos
dels països occidentals al segle XXI(Possible Conv. Estados o de dos organizaciones internacionales occidentales; 4) comparar
las políticas de seguridad implementadas por dos Estados o dos
Febrer)
organizaciones internacionales occidentales. Los estudios de casos
concretos serán acordados con el estudiante, siguendo criterios
académicos. Nota: Cal haver superat l'assignatura 101091 Relaciones
Internacionales
El trabajo analiza la evolución del terrorismo en las últimas dos décadas.
Especial relevancia es cobrada por el fenómeno del yihadismo posterior al
11 de septiembre de 2001. El estudiante puede elegir estudiar: 1) la
evolución de organizaciones y células terroristas como Al Qaeda, Estado
Islámico o los lobos solitarios y combatientes extranjeros; 2) la evolución
L'evolució de l'amenaça terrorista en el segle XXI de las políticas antiterroristas adoptadas por diversos Estados u
(Possible Conv. Febrer)
Organizaciones Internacionales; 3) la evolución de la percepción de la
amenaza terrorista en la opinión pública de uno o más Estados. Los
estudios de casos concretos serán acordados con el estudiante, siguendo
criterios académicos. Nota: Cal haver superat l'assignatura 101091
Relaciones Internacionales
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Alessandro Demurtas

Nuria Font Borrás

Anna Tarrés Vallespí

Títol

L'evolució de la dimensió cibernètica per a la
seguretat i defensa dels Estats i de les societats
(Possible Conv. Febrer)

Descripció
El trabajo analiza la creciente importancia de la dimensión cibernética en
los últimos 15 años, especialmente en los ámbitos relacionados con la
seguridad y la defensa de las instituciones estatales o internacionales y de
las sociedades y poblaciones. El estudiante puede elegir una de las
siguientes dinámicas a analizar: 1) la creciente importancia de la dimensión
cibérnetica para Estados y sociedades; 2) la evolución de las políticas de
cíber-seguridad y defensa; 3) el uso creciente de los recursos digitales por
parte de los actores no estatales (terroristas, sociedad civil). Los estudios
de casos concretos serán acordados con el estudiante, siguendo criterios
académicos. Nota: Cal haver superat l'assignatura 101091 Relaciones
Internacionales
Los TFG abordarán diferentes dimensiones de los procesos políticoinstitucionales de la Unión Europea: 1) los procesos decisorios que implican
a las instituciones europeas: Consejo Europeo, Comisión, Parlamento
Europeo, Consejo, Comisi; 2) las relaciones inter-institucionales entre los
principales actores institucionales de la UE en los procesos legislativos; 3)
las dinámicas intra-institucionales en los procesos legislativos en el
Parlamento Europeo. Nota: Cal haver superat l'assignatura 101083Institucions i Política de la Unió Europea

Processos institucionals a la Unió Europea
(Possible Conv. Febrer)

L’autonomia dels centres educatius a Catalunya

La proposta es centra en analitzar, en base a tècniques qualitatives, les
dificultats i els factors facilitadors de l’aplicació del decret d’autonomia dels
centres educatius així com els efectes en les desigualtats socials. Aquest
decret, juntament amb el decret de les direccions, desenvolupa un dels
eixos centrals de la llei d’educació de Catalunya orientat a la millora dels
resultats educatius, de la cohesió social i de la reducció de l’abandonament
escolar prematur. Nota: Cal haver superat les assignatures 101158 Sociologia de l'educació i 101149 - Anàlisi qualitativa
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Anna Tarrés Vallespí

Núria Sensat i Borràs

Núria Sensat i Borràs

Títol

Les interaccions socials en els entorns de treball
o educatius

L’assetjament sexual en els centres de treball

Característiques principals dels Punts
D’Informació i Atenció a les Dones (SIADs).
Models d’intervenció

Descripció
Es proposa la realització d’un estudi de cas en base a una recerca
qualitativa de tipus etnogràfic centrada en l’estudi de les relacions dins i
fora de l’organització per aprofundir en la comprensió de les interrelacions i
les pautes comunicatives en entorns educatius. Internament es vol
focalitzar en l’estructura interna i organitzativa, la cultura de centre i les
pràctiques. Externament prenen interès les relacions amb altres entitats, i
amb la comunitat educativa en general. La proposta està pensada per
l’estudi d’entorns educatius.
L’objectiu d’aquest treball és analitzar què està passant en el món de
l’empresa quant a l’assetjament sexual. És a dir, quin tipus d’informació hi
ha sobre aquesta qüestió? (publicació o no de dades), com actuen davant
d’aquesta realitat la patronal i els sindicats? Existeixen protocols sobre com
actuar? Hi ha o no consciència per part dels treballadors/es d’aquesta
realitat? Pel que fa a la concreció del treball, tant territorial com sectorial,
aquesta és una decisió del propi alumne (en base al coneixement previ
d’algun sector i a l’accessibilitat de la informació). Nota: Cal haver superat
les assignatures 101153-Relacions Laborals i 101151-Sociologia del treball

L’objectiu principal és analitzar si hi ha a Catalunya diferents models
d’intervenció dels SIADs o bé tots ells són iguals. Sobre aquesta qüestió hi
ha moltíssima informació generada per la pròpia Generalitat de Catalunya
que ha realitzat auditories externes dels SIADs. Així doncs, l’anàlisi
d’aquesta informació (i la realització d’algunes entrevistes) hauria de
permetre a l’alumne detectar quins són aquests diferents models i a què
responen. Finalment, analitzar si es detecta o no algun model
predominant. Nota: Cal haver superat l'assignatura 101150-Treball
domèstic i vida quotidiana

Pàgina 18 de 24

12/09/2017

Supervisor

Esperança Bielsa

Esperança Bielsa

Joan Miquel Verd i Pericàs

Títol

Descripció
Es tracta d’examinar la relació entre pertinença cultural, llengua i identitat
des d’un qüestionament de la visió monoligüe predominant, que assumeix
l’autenticitat d’una única llengua materna. Es proposen les migracions
Plurilingüisme i identitat (Possible Conv. Febrer)
contemporànies o les societats plurilingües com a espais on es poden
articular visions alternatives sobre la relació entre llengua i identitat.

Globalització i cultura(Possible Conv. Febrer)

Quin és l’impacte cultural dels processos globals? Com han tematitzat el
artistes i els escriptors la globalització contemporània? Es proposa un
enfocament molt ampli sobre la relació entre cultura i globalització, a partir
del qual l’estudiant podrà escollir una aproximació més específica o bé
sobre la producció artística, literària i cultural, o bé sobre el mercat i/o el
consum.

L’objectiu del treball és aprofundir en l’estudi de l’efecte que les
trajectòries laborals d’inestabilitat i precarietat dels joves poden tenir sobre
la seva xarxa personal de contactes (moltes vegades conceptualitzat en la
literatura com a capital social). La pregunta que caldria respondre és fins a
El capital social en les trajectòries laborals
quin punt situacions d’atur o simplement situacions de precarietat laboral
d’inestabilitat de la població jove (Possible Conv. priven els i les joves de contactes útils que permetin una progressió laboral
Febrer)
o si aquesta progressió es fa per vies diferents a la dels contactes obtinguts
en el mercat laboral. Nota: Cal haver superat les assignatures 101146Mètodes Quantitatius Recerca Social i 102146-Mètodes d'Anàlisi
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Supervisor

Xavier López Andrés

Xavier López Andrés

Joan Rodríguez Soler

Renda Bàsica Universal i la seva viabilitat

El mite de la felicitat

Joves i mercat de treball

Descripció
Es proposa determinar el concepte de renda garantida universal,
concretant les diverses formes institucionals que pot prendre i els seus
efectes sobre la hisenda pública, la redistribució de recursos, els incentius
sobre les persones, etc. Es farà un esment especial el cas de la Renda
Garantida que (sembla) aprovarà el Parlament de Catalunya el proper 15 de
setembre de 2017. No s’admetran treballs centrats únicament en aspectes
ideològics o ètics: caldrà arribar a conclusions fonamentades empíricament
mitjançant l’ús de tècniques usuals d’estimació estadística. Nota: Cal haver
superat les assignatures Economia Política i Tècniques de recerca
Les persones sempre han buscat la pròpia satisfacció. A Europa aquesta
idea es va convertir en una mesura de bondat de les polítiques públiques.
Quins canvis recents es poden observar en la forma de mesurar la felicitat,
de produir-la i de subministrar-la? Hi ha diferències entre el concepte de
felicitat d’aquells filòsofs, advocats i economistes i la venda contemporània
de felicitat de les administracions i els partits polítics? Les modernes dades
massives poden convertir la felicitat en manipulació? No s’admetran
treballs centrats únicament en aspectes ideològics o ètics: caldrà arribar a
conclusions empíriques mitjançant l’ús de tècniques d’estimació
estadística. Nota: Cal haver superat les assignatures Economia Política i
Tècniques de recerca
El treball tindrà per objectiu la discussió teòrica i exploració empírica de
l’evolució de les condicions laborals dels joves en l’actual context de crisi
econòmica. Es proposa abordar aquesta temàtica des del punt de vista de
les tècniques qualitatives, atenent tant a les condicions objectives com les
condicions subjectives d’aquesta evolució. El treball busca aprofundir en
tècniques qualitatives com la tècnica de l’entrevista i l’anàlisi del contingut.
Nota:Es considera indispensable haver cursat assignaturres de mètodes
qualitatius de recollida i anàlisi de dades.
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Jordi Urgell García

Marc Ajenjo Cosp

Blanca Camps-Febrer

Títol

Anàlisi de conflictes i processos de pau

Descripció
Seguint les pautes d’anàlisi acordesdes prèviament amb el professor,
l’alumnat podrà desenvolupar alguna de les següents opcions: a) anàlsi
d’un cas d’estudi, centrant-se en les causes, actors, dinàmiques i
conseqüencies del cas triat; b) anàlisi comparatiu entre diferents casos; c)
anàlisi de tendències globals o regionals/continentals; d) anàlisi d’alguna de
les variables clau dels conflictes (ex: el rol dels recursos naturals en els
conflictes armats; l’autodeterminació i els conflictes armats; la població
civil com a objectiu de guerra, etc.); d) anàlisi de negociacions de pau, ja
sigui a partir de casos d’estudi concrets, de comparació de casos o bé
d’alguna temàtica concreta (participació societat civil, rol de les terceres
parts, etc.)

No es fa una proposta temàtica concreta, sinó una proposta basada en les
tècniques d’investigació. Es tutoritzarà un treball que pretengui utilitzar
tècniques d’anàlisi quantitativa avançada. Per aquest motiu es proposen
dues opcions. L’anàlisi de dades secundàries, on caldrà desenvolupar anàlisi
que permetin treballar amb més d’una base de dades, o bé l’anàlisi de
Anàlisi de dades aplicant tècniques quantitatives
dades primàries, amb la consegüent elaboració d’un qüestionari, recollida
de dades, generació de la matriu de dades i posterior anàlisi. Nota: Cal
haver superat les assignatures Mètodes d’anàlisi (102146) i Anàlisi
multivariable de dades (101148)

Pràctiques i discurs anti-terrorista a la regió
MENA (Possible Conv. Febrer)

L’objectiu d’aquesta línia de treball és explorar com afecten i s’articulen els
discursos i pràctiques anti-terroristes per part de governs (o d’altres actors)
al Nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. El treball pot centrar-se en un estudi de
cas (per país) o bé adoptar una mirada més regional. El treball també pot
centrar-se en l’anàlisi del discurs i de la reproducció i producció ideacional o
bé en les pràctiques concretes que els governs adopten i que s’enmarquen
dins de la lluita anti-terrorista.
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Eva Østergaard-Nielsen

Guadalupe Souto Nieves

Francesc Trillas Jané

Javier Caballero Bastardo

Títol

Emigració i eleccions transnacionals

El paper de l’estat del benestar en el
desenvolupament econòmic i social

Populisme, globalització i desigualtat

Sistemes sanitaris al món

Descripció
La migración internacional desafia la congruencia territorial entre los
estados y sus ciudadanos. Este es un reto para la incorporación política, no
sólo para los países de acogida de migrantes sino también para los países
de origen. La mayoría de los estados del mundo han otorgado a sus
emigrantes el derecho a voto en las elecciones de su país de origen (el voto
externo). Algunas preguntas de investigación pueden ser: ¿qué tipos de
sistemas electorales transnacionales pueden ser identificados? ¿Por qué un
creciente número de estados otorgan el derecho al voto externo a sus
emigrantes? ¿Y en qué medida votan los emigrantes en las elecciones en
sus países de origen?
Es podria fer un estudi cross-country, amb dades de les darreres dècades
per relacionar el desenvolupament, i l’organització de l’estat del benestar
en els diferents païusos amb el seu grau de desenvolupament económic. Hi
ha diferents aspectes que resultaria molt interessant estudiar, com per
exemple la composició de les polítiques de benestar social, bé per tipus de
programes o bé per tipus de persones a les quevan dirigides (grups de edat,
col·lectius específics…). Hi ha nombroses bases de dades de les que es pot
extreure informació per fer una anàlisis comparativa interessant.

Realitzar un treball estadístic a partir de dades públiques i de la literatura
existent, sobre la relació entre suport a polítiques populistes, grau
d’apertura de l’economia i desigualtat de la renda i la riquesa. Nota: Cal
haver cursat les assignatures Economia Política i Estadística.
Es tracta de coenèixer com es fa la prestació d'una política social que
suposa entre el 10 i el 10 % del PIB als països desenvolupats i que es una
preocupació política i económica de primera magnitud més la importáncia
social que la sanitat requereix. Hi ha moltes maneres d'abordar-ho cm s'ha
posat de manifest al llarg dels treballs realitzats.
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Javier Asensio

Javier Asensio

Pablo Aguiar Molina

Pablo Aguiar Molina

Títol

Descripció
El treball abordarà des de una perspectiva empírica l’anàlisi d’una política
microeconòmica proposada per l’alumne. S’hauran de recollir dades a
Anàlisi empírica de polítiques microeconòmiques partir de fonts existents, analitzar estadísticament i obtenir conclusions que
es discutiran d’acord amb la literatura especialitzada sobre el tema.

Anàlisi empírica de polítiques
macroeconòmiques

Paper de les empreses als conflictes armats
(Possible Conv. Febrer)

És possible fer una política exterior
“ética”?(Possible Conv. Febrer)

El treball abordarà des de una perspectiva empírica l’anàlisi d’una política
macroeconòmica proposada per l’alumne. S’hauran de recollir dades a
partir de fonts existents, analitzar estadísticament i obtenir conclusions que
es discutiran d’acord amb la literatura especialitzada sobre el tema.
A la literatura sobre conflictes armats ha sorgit amb força, als darrers anys,
l’analisi del paper jugat pels actors privats. A partir d’aquesta perspetiva
l’alumne haurà de revisar la literatura recent i posteriorment centrar-se en
un cas concret per tal d’examinar quin ha estat el paper jugat per alguna
empresa en un conflicte armat. Nota: Cal haver superat l’assignatura
101096 Anàlisi i resolució de conflictes.
La teoria de relacions internacionals sovint assenyala l’interès “egoista”
dels estats. Tanmateix, a partir dels anys noranta tornen a sorgir amb força
análisis de politiques exteriors que pretenen comprovar fins a quin punt
promocionen la pau, els drets humans o el desenvolupament. El treball
revisaria aquesta literatura i tractaria d’examinar algun exemple de política
exterior des d’aquesta optica. Nota: Cal haver superat l’assignatura 101097
Anàlisi de Polítiques Exteriors.
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Ismael Blanco Fillola

Ismael Blanco Fillola

Títol

Descripció
Ens preguntem pel paper que pot tenir l’acció comunitària com a estratègia
de combat contra les desigualtats socials i territorials a les ciutats. Entenem
per acció comunitària l’acció concertada entre diferents actors comunitaris
(entitats, veïns/es, serveis públics…) a nivell de barri per fer front a
problemes i a reptes compartits com la millora educativa, la millora en la
salut, el desenvolupament econòmic... Quins són els potencials, els límits i
Acció comunitària contra les desigualtats urbanes els reptes de l’acció comunitària en la reducció de desigualts sòcioespacials
a les ciutats? Per aquesta línia de treball, poden ser molt útils les
assignatures de Gestió Pública, Govern Local, Anàlisi de Polítiques i
Avaluació de la Gestió Pública. Nota: Cal haver superat les assignatures
101111 – Gestió pública i 101113 - Anàlisi de les polítiques públiques.

Públic, privat i comunitari: noves formes de
gestió local davant de l’austeritat

La línia de treball proposada se centra les transformacions que es
produeixen en les relacions entre el sector públic, privat i comunitari en el
context de la crisi i l’austeritat. Com canvien els equilibris de poder entre
aquests tres sectors? Quines noves formes de relació público-privada i
público-comunitària es desenvolupen? De quina manera canvia el concepte
i la pràctica d’allò públic? Com es perceben els canvis des de l’àmbit
municipal i quin tipus de reptes suposen per a la gestió local? Per tal de
desenvolupar treballs en aquesta línia, cal haver fet assignatures de gestió i
polítiques públiques. Nota: Cal haver superat les assignatures 101111 –
Gestió pública i 101113 - Anàlisi de les polítiques públiques.
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