
DNI títol proposta Tutor assignat

47948629T Elaboració d’un GDD d’un videojoc del gènere tycoon sobre la construcció i gestió d’un centre d’e-sports amb restaurant Antonio José Planells

38867850N Desenvolupament i investigació de l'efecte de d'il·luminació dins d'un joc de terror (modelat i texturització incloses).
Antonio José Planells i Daniel 

Candil

38877871M Estudi del art en un joc RTS actual Carles Cabezón

38857885Y Anàlisi de l’economia dels videojocs per a mòbil “free to play” Marc Miquel Ribé

47961869S Elaboración de un GDD sobre un juego action rpg y rogue-lite con ambientación medieval de fantasia David García

39948252N Disseny artístic i de personatges per a un joc híbrid de sobretaula Carles Cabezón

38880047L Estudi i creació de Visual Effects dins el motor gràfica Unreal Engine 4 Fran González

48133213D Desenvolupament de jocs amb servidor dedicat per a dispositius mòbils Rafael González

25369620E Trets comuns i mitificacions de la cinematografia Western des anys 60 fins a l’actualitat Daniel Candil

77621753L Representació de malalties mentals en un entorn 3D Daniel Candil

43569104C Creació d’un tràiler en temps real Daniel Candil

41748040G Realització del disseny d’un joc de mòbil amb la investigació de com ha de dissenyar-se una economia en els videojocs i el disseny posterior d’una David García

38884439H Estudi, creació i implementació dels shaders Ester Bernadó

48098296Y Programació d’un joc tycoon amb Unity3D Marco Antonio Rodríguez

39415325H Mejoras del ritmo de Trabajo en la producción de un videojuego Rafael González

38872632X Estudi i desenvolupament del disseny d’un joc 3D Rafael González

47332594C Disseny d’un joc híbrid basat en l’estratègia Antonio José Planells

39446607C Creació d’una vertical Slice Artistica per a un joc de temàtica futurista Daniel Candil

38878760C Representació emocional del color Daniel Candil

47817931B Desarrollo GDD juego RTS época futuro distópico David García

77620288A Dissenyar i prototipar(“Vertical Slice”) d’un videojoc per a dispositius mòbils i intentar d’implementar un editor de nivells Rafael González

47423910A Detectar l’augment d’habilitats cognitives en les persones amb Realitat Virtual Ester Bernadó

48134592P Immersió en la cultura japonesa - Tecnología vs Tradició Daniel Candil

53337051M Realitat augmentada per a un joc de taula híbrid Rafael González

38875271G Creació d’un joc de taula d’estratègia per torns amb un suport digital associat Antonio José Planells

39411518Y Creació i Disseny Artístic d’un joc de taula PVP amb Gestió de Recursos Antonio José Planells

38854855N Respnsabilitat vers al disseny i consum de monetització en videojocs Marc Miquel Ribé

39428915S Creació del disseny d’un joc de taula PVP amb gestió de recursos Antonio José Planells

39946069Z Anàlisi i creació d’animacions per a videojocs Joel Díaz
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