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Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Aquest treball pretén reflectir el canvi social que està propiciant la generació "millennial", a partir d'un documental de tipus observacional mitjançant
l'exposició de diferents personatges i la seva forma d'entendre les relacions, la feina, la maduresa, etc. La societat està canviant, en part gràcies als
hàbits que presenten les noves generacions, marcades per les noves tecnologies, i conscients del difícil futur al que han de fer front.

Castellà:

Este proyecto pretende reflejar el cambio social que está propiciando la generación "millenial" a través de un documental de tipo observacional,
mediante la exposición de distintos personajes y su forma de entender las relaciones, el trabajo, la madurez, etc. La sociedad está cambiando, en parte
gracias a los comportamientos que presentan las nuevas generaciones, marcadas por las nuevas tecnologías, y conscientes del difícil futuro al que
deben hacer frente.

Anglès:

This project is intended to reflect the social change brought about by the Millenial Generation by the creation of an observational documentary that would
present several young people and their ways of understanding relationships, work, maturity, etc. Society is changing partly because of the new habits
people of this generation have, defined by new technologie, and being conscious of the hard future they must confront.
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L’ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA QUE:
1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment
2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades
3. Aquest treball no s’ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d’altres

I perquè així consti, afegeix a aquesta plana el seu nom i cognoms i el signa:

Sara Valdés Belda

*Aquest full s'ha d'imprimir i lliurar en mà al tutor abans la presentació oral
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