
Nom i cognoms del professor Correu electrònic del professor Àrea de coneixement preferent Línies de treball i/o recerca principals Proposta de projecte que us agradaria traslladar als alumnes cara al TFG (opcional): Títol i breu descripció

Ester Bernadó Mansilla ebernado@tecnocampus.cat Recerca, Programació Anàlisi de dades
En general, qualsevol projecte d'analítica de dades sobre jocs reals que sigui relativament complex i del qual se'n puguin extreure patrons interessants sobre les dades. El 

projecte inclou l'aplicació d'eines estadístiques, visualització de dades, desenvolupament d'algorismes de mineria de dades, extracció de conclusions i elaboració d'informes 

d'analítica. Es podria plantejar la publicació i/o divulgació dels resultats del treball.

PABLO MIGLIORINI pmigliorini@tecnocampus.cat Empresa 1) Creación de empresas 2) Contabilidad y finanzas
Proyecto emprendedor.

Los alumnos deberán definir un proyecto emprendedor vinculado al sector de los videojuegos y deberán desarrollar el PLAN DE EMPRESA correspondiente.

Daniel Rissech Roig drissech@tecnocampus.cat Disseny de jocs Qualsevol projecte que tingui a veure amb la creació i desenvolupament d'un guió per a un videojoc. Videojocs terapèutics: creació d'una aventura conversacional dissenyada per a tractar trastorns psicològics específics.

Enric Sesa i Nogueras sesa@tecnocampus.cat Recerca, Programació Intel·ligència Artificial

Javier Cebrián javi_cebri@hotmail.com Localització de videojocs Localització de videojocs i proves de control de qualitat de jocs localitzats

Joel Díaz Torregrosa jdiaz@tecnocampus.cat Art Animació per a videojocs

Anàlisi i creació d'animacions per a videojocs. 

Recerca de tipus i estils d'animació que es poden trobar en els videojocs, anàlisi de diferències amb animacions d'altres formats com el cinema i la televisió, i creació 

d'animacions per a videojocs per poder entendre millor el funcionament d'aquestes i poder comprendre les diferències que hi ha amb les animacions pensades per altres 

formats.

Ignasi Medà Calvet imeda@tecnocampus.cat Recerca, Empresa, Història de la Ciència i Tecnologies / Sociologia
Apropiacions lúdiques de la informàtica /Relacions històriques entre informàtica i videojocs / Discursos de gènere en el sector 

de la informàtica i els videojocs.  

1) "Història sobre els salons de màquines arcade a Espanya". Recerca per ampliar l'escassa informació que fins ara tenim sobre aquests espais lúdics.

2) "La pirateria en el món dels videojocs". La pirateriacom a fenomen social que inclou diferents espais, relacions entre aficionats, i formes d'interacció entre usuaris. 

3) "Invisibilitat de les dones a la indústria dels videojocs". Recerca històrica per a esbrinar quan i com es va produir aquest fenomen a Espanya. 

4) "Els videojocs més enllà dels grans inventors. Què en sabem dels usuaris?". Estudi històric que planteja analitzar la història dels videojocs des d'una perspectiva enfocada 

sobre els usuaris i aificionats anònims.   

Jordi Arnal Montoya jarnal@tecnocampus.cat Programació, Empresa

Treballo a la indústria del videojoc desde l'any 2005, vaig començar com a programador a l'empresa Novarama Studios on vaig 

tenir experiéncies en les plataformes PSP, Xbox 360 i PC. A continuació vaig treballar a Uplay Studios, actualment sóc el CEO 

i Lead programmer de Kaneda Games. Els meus principals interessos són la part de programació tant gràfica o tecnologia, 

durant tots aquests anys he participat en la creació de diferents motors per empreses i grups d'alumnes en formació; com de 

gameplay, considero que fem videojocs i no només tecnologia, en els últims anys he participat en infinitat de projectes d'abast 

més petit a projectes més grans dins de Kaneda Games per plataformes com PC, MAC, Android, iOS, Xbox One, PS4.

Per altra part a més de la part de programació tinc coneixements i experiéncia com a responsable de Kaneda Games tant en la 

búsqueda de clients i recursos económics per poder desenvolupar videojocs.

Com a desenvolupador he assistit a diferents events internacionals de la indústria com ECTS, E3, GDC, GameConnection o 

GamesCom.

Antonio José Planells de la Maza aplanells@tecnocampus.cat Recerca Jocs no digitals, Game Studies
El potencial del suport digital en els analog games: estudi de l'impacte de les apps en experiències de joc no digitals com Mansiones de la Locura 2a Ed o X-com, entre d'altres. 

Qualsevol projecte vinculat amb la narrativa dels jocs, els jocs no digitals o el camp dels Game Studies.

Alejandro Ríos Jerez arios@tecnocampus.cat Recerca, Programació Simulació de multituds, path finding, behaviours

Carles Cabezón Ponsoda ccabezon@tecnocampus.cat Art Disseny visual d'un videojoc, des de la creació de la marca, el disseny d'interfícies d'usuari (UI) i de personatges i escenaris. 

Adso Fernández Baena afernandezb@tecnocampus.cat Recerca, Disseny de jocs, Programació, Serious Games, Realitat virtual, Kinect, Realitat augmentada Recerca i producció de Serious Games, Videojocs i experiències interactives (Kinect, Realitat virtual i augmentada)

TFG per empresa (btripple):

Recerca, disseny, desenvolupament i testeig d'un videojoc per la plataforma Ninus (ninus.cat) enfocat a l'educació especial.

TFG per empresa (btripple):

Recerca, disseny, desenvolupament i testeig d'un videojoc per la plataforma Ninus (ninus.cat) enfocat a la tercera edat.

Dani Candil dcandil@tecnocampus.cat Art Teoría del Arte, Modelado 3D, Iluminación, Creación de entornos 3D, Texturización, Feel Engineering, Diseño gráfico, UI...

Cesco Muñoz jmunoz@tecnocampus.cat Programació, Smart Cities, integració de dades Desenvolupament i programació No estic segur de poder assumir direcció de TFG's aquest curs

Fran González García fgonzalez@tecnocampus.cat Recerca, Programació Computer Graphics, real-time graphics, simulations, lighting, shaders, GPU, GPGPU

David Garcia Borrás dgarcia@tecnocampus.cat Disseny de jocs, Empresa Producció, disseny, empresa, startup, emprenedoria, estudi indie

Rafael González Fernández rgonzalezf@tecnocampus.cat Programació, Empresa

Cualquier tipo de proyecto relacionado con programación, especialmente en Unity, pero me adaptaría a la necesidad del 

alumno. También si alguien quisiera hacerlo de empresa creo que podría asesorarlo bien (excepto marketing) de cara a crear 

un plan de empesa o preparar la producción de un juego. Aunque no se si estos dos tipos de proyectos son los adecuados 

para un TFG de este grado.

Albert Abelló aabello@tecnocampus.cat Empresa, Recerca Marketing, disseny free-to-play, empresa, creixement, mobile games, startups


