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La tecnologia a les classes de ciències de secundària: anàlisi dels processos de canvi en el 
professorat (Fecha de defensa: 10-03-2016)  
Grimalt Álvaro, Carme   
 
Eficàcia de tractaments en fisioteràpia contra el dolor lumbar crònic en dones (Fecha de 
defensa: 18-02-2016)  
Poblet Romeo, Ester   
 
Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial (Fecha de 
defensa: 17-02-2016)  
Amat Castells, Vanesa  
  
Les Competències Bàsiques a l'Educació Primària. Elements de Concreció (Fecha de defensa: 09-02-
2016)  
Camarasa Solé, María Dolores   
 
Epidemiologia de la infecció per clamídia en la població jove de Catalunya (Fecha de defensa: 09-
02-2016)  
López Corbeto, Evelin  
 
Cap a una escola justa: la incorporació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar (Fecha de 
defensa: 09-02-2016)  
Albertí Cortés, Mònica   
 
La intuïció i la presa de decisions per alumnes de grau de màrqueting (Fecha de defensa: 08-02-
2016)  
Villoro i Armengol, Jordi  
  
Fonaments per a una ètica de les nanotecnologies (Fecha de defensa: 08-02-2016)  
Ruiz Trujillo, Pere   
 
L'arquitectura de la cantonada : Barcelona com a cas d'estudi (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Marcos, Carles  
  
Mètodes gràfics i estadístics per a la detecció de valors extrems (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Padilla Cozar, Maria   
 
Utilització de processos de fotocatàlisi i plasma de descàrregues a la destrucció de contaminants i 
altres aplicacions (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Costa Ferrando, Miquel   
 
Atributs clau de la contemporaneïtat: actius inspiracionals en els processos creatius, estímuls 
revulsius en les estratègies de marca (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Marín Anglada, Marta  
 
Anàlisi de la implantació de les TIC als museus d’Andorra. Bases per al disseny i desenvolupament 
d’una estratègia d’avaluació com a eina de gestió (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Yáñez de Aldecoa, Cristina  
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La inserció al mercat laboral ordinari d'un grup de titulats universitaris amb discapacitat a 
Catalunya. Fortaleses i febleses (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Llinares Fité, Montserrat   
 
Noves aproximacions als estudis d’epidemiologia molecular i al diagnòstic de les infeccions 
causades per Staphylococcus aureus. Aportacions al coneixement dels factors de virulència i 
patogenicitat (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Molinos Abós, Sònia  
 
Què i com ensenyar en Educació Ambiental des de la complexitat: aportacions teòriques, 
instrumentals i didàctiques en el cas del Camp d’Aprenentatge del Delta de l'Ebre (Fecha de 
defensa: 05-02-2016)  
Fabregat Arimon, Marc  
 
Traduccions catalanes de literatura neogrega (1881-2015) (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Gestí Bautista, Joaquim  
 
Eficàcia d’un programa estructurat de rehabilitació cardíaca en pacients afectes de cardiopatia 
isquèmica (Fecha de defensa: 05-02-2016)  
Coll Fernández, Roser   
 
Les necessitats educatives específiques dels infants adoptats en el context escolar. Proposta per a 
la millora de la intervenció psicopedagògica (Fecha de defensa: 04-02-2016)  
Sallés Domènech, Cristina 
  
La modelització d’una conca hidrogeològica a través d’activitats pràctiques (Fecha de defensa: 04-
02-2016)  
Nebot Castelló, Mª Roser   
 
Tutorització Intel·ligent de Comunitats Virtuals d'Aprenentatge (Fecha de defensa: 04-02-2016)  
Vernet Bellet, David  
  
Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i 
instrument d’avaluació (Fecha de defensa: 04-02-2016)  
García Segura, Mª Rosa   
 
Qui són els patinadors urbans? Esport, identitat i passió a la Barcelona contemporània (Fecha de 
defensa: 04-02-2016)  
Capell Maymó, Mateu  
 
Elaboració, aplicació i avaluació d'un mètode d'autoformació en educació emocional: anàlisi del 
procés de creixement emocional de famílies i mestres (Fecha de defensa: 04-02-2016)  
Montserrat Ferrer, Diana   
 
El producte i la seva vinculació amb la presència del model humà en la publicitat. Una anàlisi de la 
publicitat televisiva durant la dècada 1970-1980 (Fecha de defensa: 03-02-2016)  
Camps Monsech, Juan Ramón  
  
Identificació de variants en nombre de còpies i correlació clínica en una població adulta amb 
discapacitat intel·lectual i trastorns psiquiàtrics i/o conductuals (Fecha de defensa: 03-02-2016)  
Viñas Jornet, Marina  
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La competència comunicativa oral a la Universitat: disseny, implementació d'un programa de 
comunicació oral a través de presentacions en públic per a docents universitaris de l'àmbit de 
l'economia i l'empresa i valoració d'impacte entre l'alumnat (Fecha de defensa: 02-02-2016)  
Hernández Escolano, María del Carmen  
 
Memòria, veritat i justícia a Sud-àfrica: la Comissió Veritat i Reconciliació i el seu llegat (Fecha de 
defensa: 02-02-2016)  
Genovés Morales, Maria Dolors 
  
Regulació posttraduccional de l’alanina aminotransferasa mitjançant mecanismes d’interacció 
proteïna-proteïna (Fecha de defensa: 02-02-2016)  
Giralt Lladós, Marina   
 
Avaluació de la prevalença d’ús de medicaments en pacients que acudeixen a un servei d’urgències 
d’un hospital amb fractures per fragilitat òssia (Fecha de defensa: 02-02-2016)  
Gorgas Torner, Maria Queralt  
 
Estudi de la funció supressora de la cèl·lules iNKT en el control de la resposta autoimmunitària a la 
Diabetis Tipus 1 humana (Fecha de defensa: 01-02-2016)  
Usero Redrejo, Lorena   
 
Les adaptacions cinematogràfiques d’obres teatrals a Catalunya 2000-2010. Disseny i procediments 
compositius (Fecha de defensa: 01-02-2016)  
Vilardell Grimau, Teresa   
 
Estudi observacional retrospectiu per avaluar la resposta clínica en pacients afectes de malaltia 
arterial perifèrica segons el compliment de les recomanacions terapèutiques farmacològiques de les 
guies de pràctica clínica per aquesta patologia (Fecha de defensa: 01-02-2016)  
Barriocanal Barriocanal, Ana María  
 
Les relacions entre els Poders públics i les Entitats religioses en matèria educativa. La qüestió de 
l'ensenyament de la religió (Fecha de defensa: 01-02-2016)  
Codina i Esmet, Jaume  
  
Benestar i qualitat de vida en cuidadors no professionals de malalts mentals greus (Fecha de 
defensa: 29-01-2016)  
Crespo Maraver, Maria de la Cruz   
 
ECOSOCIALISME, Comunicació política i societat postmoderna a la Catalunya democràtica. Teoria i 
història de l'ecosocialisme com a corrent de pensament en la Posmodernitat (1980-2015) a través 
de la seva representació política i mediàtica (Fecha de defensa: 29-01-2016)  
Risquete Sánchez, Jaime Miguel  
  
La posició del cònjuge i del convivent en parella estable supervivent en el Dret civil de Catalunya 
(Fecha de defensa: 29-01-2016)  
Miralles Bellmunt, Miquel  
  
l'IPAD a l'àrea de música. Disseny, aplicació i anàlisi d'una propsota didàctica a l'educació primària 
(Fecha de defensa: 29-01-2016)  
Ufartes Ollé, Gemma  
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L'Adquisició del rus com a llengua estrangera en un context d'instrucció formal a l'aula: complexitat, 
correcció i fluïdesa i ús del cas en la producció escrita (Fecha de defensa: 29-01-2016)  
Denissenko Denissenko, Anna   
 
L’evolució dels conceptes d’il·luminació escènica en el segle XX fins a la psicodèlia (Fecha de 
defensa: 29-01-2016)  
Rodelles i Vinyoles, Francesc  
 
Proposta per a la governança de risc de la falsificació de medicaments amb una eina de diagnosi 
basada en lògica difusa (Fecha de defensa: 29-01-2016)  
Bargalló i Alabart, Manuel   
 
Arquitectura i bioestratigrafia dels macroforaminífers de la unitat margues i argiles de la font de les 
bagasses (campanià inferior, ne de la península Ibèrica) (Fecha de defensa: 28-01-2016)  
Albrich Viñas, Sergi  
  
Objectivant per consens la metodologia dels mapes conceptuals (Fecha de defensa: 28-01-2016)  
Teixidó Navarro, Francesc   
 
Compostos orgànics volàtils i semivolàtils presents en aigua envasada : extracció i anàlisi 
mitjançant GC-MS (Fecha de defensa: 27-01-2016)  
Guadayol Gallego, Marta  
 
Incorporacions lingüístiques. Una aproximació a les apropiacions lingüístiques dels immigrants dels 
anys cinquanta i seixanta i dels seus fills i filles (Fecha de defensa: 26-01-2016)  
Saurí Saula, Enric  
 
Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des 
de l’àrea d’Educació Física (Fecha de defensa: 26-01-2016)  
Vila Álvarez, Elena  
 
Els esdeveniments mediàtics en l'era digital. La Via Catalana cap a la Independència (Fecha de 
defensa: 26-01-2016)  
Peracaula Juanola, Ismael  
  
Viabilitat, eficàcia i seguretat del protocol Ultra Fast-track en octogenaris sotmesos a cirurgia de 
substitució valvular aòrtica (Fecha de defensa: 26-01-2016)  
Sariñena Fernández, Maria Teresa  
  
Concordança entre avaluadors de la personalitat de subjectes amb discapacitat intel·lectual (Fecha 
de defensa: 26-01-2016)  
Moreno i Hernàndez, Lídia  
 
Cap a una gestió il·lustrada i humanista de les entitats locals. Model de governança local per al 
segle XXI: qualitat, modernització, desenvolupament organitzatiu i quantificació economicofinancera 
(Fecha de defensa: 26-01-2016)  
Espaulella Afán de Rivera, Pere  
 
La traducció de la fraseologia en obres literàries contemporànies i les seues adaptacions 
cinematogràfiques (anglés-català/espanyol) (Fecha de defensa: 25-01-2016)  
Oltra Ripoll, Maria D.  
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Reclamant espanyolitat des de la catalanitat: Un estudi dels diputats escollits a Catalunya durant la 
Dècada Moderada (1843-54) (Fecha de defensa: 25-01-2016)  
Luján Feliu, Oriol  
 
Què vol dir “participar” en el canvi d’època? De la governança participativa a les noves estratègies 
de participació. El cas de la Política d’Immigració a Catalunya (2007 - 2014) (Fecha de defensa: 25-
01-2016)  
Castellà Josa, Carola  
 
Identificació de reaccions adverses greus a nous medicaments (Fecha de defensa: 22-01-2016)  
Bosch Ferrer, Montserrat  
  
Internet i patrimoni cultural: el cas de les col•leccions d'instruments musicals en línia (Fecha de 
defensa: 22-01-2016)  
Torrents, Llum  
  
Helena Valentí, escriptora i traductora (Fecha de defensa: 22-01-2016)  
Mora Figuera, Anna Cris  
Terapia interfamiliar : análisis y descripción de la aplicación de un nuevo modelo de terapia 
multifamiliar (Fecha de defensa: 22-01-2016)  
Sempere Pérez, Javier  
  
Universitat i inclusió: contribució a l'establiment d'indicadors de canvi (Fecha de defensa: 21-01-
2016)  
Dotras Ruscalleda, Maria Pilar  
  
Dones, esport i dictadura: la memòria oral d'esportistes catalanes durant la primera etapa del 
franquism (Fecha de defensa: 21-01-2016)  
Ribalta Alcalde, Maria Dolors  
  
La recepció del càlcul diferencial a l’Espanya del segle XVIII. Tomàs Cerdà: introductor de la teoria 
de fluxions (Fecha de defensa: 20-01-2016)  
Berenguer Clarià, Joaquim  
 
Resiliència i adopció: Validació de l'Inventari de Resiliència Infantil (IRI) (Fecha de defensa: 20-01-
2016)  
Solórzano Fàbrega, Elisabet  
 
Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa: el 
cas de l'àrea de Mataró (Fecha de defensa: 20-01-2016)  
Horrillo Tello, Julián   
 
Contribucions a l’Aprenentatge Actiu basades en el Model Tecnològic, Pedagògic i Curricular de 
Mishra i Koehler (Fecha de defensa: 19-01-2016)  
Canaleta Llampallas, Javier  
 
La vida musical a Castelló de la Plana en la segona mitat del segle XIX (1856-1894) (Fecha de 
defensa: 17-01-2016)  
Canut Rebull, Ramón  
   
Identificació de les necessitats de les dones diagnosticades de càncer de mama en diferents 
períodes des del diagnòstic de la malaltia (Fecha de defensa: 15-01-2016)  
Jurado Pérez, Rocío  
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Podem millorar la vigilància epidemiològica de la tuberculosi a les Illes Balears? (Fecha de 
defensa: 15-01-2016)  
Giménez Duran, Jaume   
 
El tobogan interactiu: aproximació etnogràfica a un disseny de realitat mixta (Fecha de 
defensa: 15-01-2016)  
Ferrer Rosera, Jaume  
 
Valoració del deteriorament cognitiu a través de la velocitat de processament. Adaptació de la 
prova 'Quick Test of Cognitive Speed' (QTCS) (Fecha de defensa: 15-01-2016)  
Subirana Mirete, Judit  
 
Avaluació dels resultats quirúrgics en estapedotomies de GAP PETIT (Fecha de defensa: 14-01-
2016)  
Albertí i Casas, Anna  
  
Dictadura i democràcia en el món rural català: Les Borges Blanques 1923-1945 (Fecha de 
defensa: 14-01-2016)  
Macià Farré, Marc  
 
L'adaptació familiar en l'adopció internacional (Fecha de defensa: 13-01-2016)  
Ger Cabero, Sandra  
  
L'aferrament adult en dones adoptades: relació amb la construcció de la identitat (Fecha de 
defensa: 12-01-2016)  
Garcia Sala, Laia  
 
Escultura i plàstic. El Plàstic: concepte i eina per a l’escultor (Fecha de defensa: 12-01-2016)  
Fabregat Molné, Ester  
 
El dispositiu de deportació. Anàlisi criminològica de la detenció, internament i expulsió d’immigrants 
en el context espanyol (Fecha de defensa: 12-01-2016)  
Fernández Bessa, Cristina  
 
El silenci de la boxa. La fotografia de boxa. De document sociològic a obra d’art (Fecha de 
defensa: 11-01-2016)  
Martínez Seguer, Núria  
 
Els estudis en Periodisme i Comunicació en relació a la indústria informativa: Una anàlisi des de la 
perspectiva de les habilitats, les competències, les plataformes i els formats. Els casos de la UPF, la 
URL i la UOC (Fecha de defensa: 11-01-2016)  
Araujo Batlle, Alexandre  
 
Els mitjans digitals de proximitat. El cas del grup Nació Digital (Fecha de defensa: 11-01-2016)  
Puntí Brun, Mònica  
 
El benestar subjectiu i la participació en la neurorehabilitació de persones amb lesió medul·lar 
(Fecha de defensa: 08-01-2016)  
Gómara Toldrà, Natàlia  
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