
Software de gestió d’accés a internet per una comunitat de veïns 

Professor 

Ponent: 
Eduard de Bru de Sala i Castells 

 

Descripció 
Una comunitat de veïns vol contractar a un operador de telecomunicacions el servei 

d’accés a internet, per després distribuir-lo entre tots els veïns que ho desitgin amb la 

finalitat d’abaratir costos. 

 

El software haurà de permetre fer l’estudi de viabilitat (número mínim de veïns per què 

surti rentable depenent de la solució de distribució), la gestió del manteniment, la gestió 

de cobraments als usuaris del servei (segons consum més un tant fix, etc...), el pagament 

a la companyia subministradora, i en general cobrir totes les necessitats de gestió que 

poden ocórrer. 

 

 

 

 

 

 

 

Proves de restriccions OCL amb JUnit 

Professor 

Ponent: 
Eduard de Bru de Sala 

 

Descripció 

 
Actualment hi ha generadors de codi java a partir d’expressions OCL (Object Constraint 

Language), però la majoria d’ells posen el codi a les classes afectades. Es tracte de 

trobar una manera eficient de aprofitar aquest codi, per tal de fer proves unitàries usant 

JUnit.  

 

 

 



 

 

Plataforma de Backtesting 

Professor 

Ponent: 
Joan Fàbregas 

 

Descripció 

 
Fer un Backtesting d’una estratègia quantitativa d’inversió és estudiar com aquesta 

estratègia hauria funcionat en el passat. El comportament en les dades històriques 

permet valorar la viabilitat de l’estratègia i fer una estimació de guanys i riscs esperats. 

L’estudiant s’haurà de familiaritzar una mica amb els mercats financers, en particular el 

mercat borsari, per tal de dissenyar una plataforma de Backtesting adaptable a diferents 

estratègies quantitatives (les ordres de compra i venda es calculen automàticament a 

partir dels valors històrics anteriors de les accions). La plataforma ha de proporcionar 

les dades del  rendiment de l’estratègia, tenint en compte els costos de transacció, i ha 

de permetre la comparació de diferents estratègies. 



Projecte: Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat a la Identificació del grau de Mobilitat.  

Professors: Carles Paul i Xavi Font 

Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals ( o en d'altres extremitats) 

utilitzant un innovador sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la 

utilització de captura d'imatges termogràfiques. S'haurà de crear una base de dades 

associada a persones sanes i de diferents tipologies (de gènere, d'edat) per poder 

extrapolar de forma significativa i precisa les característiques d'aquests paràmetres.  

Projecte Patrocinat:  

http://innovem.cat/product-detail/movme/ 

 

 

Projecte: Sistema de Valoració Biomecànica Aplicat utilitzant EEG.  

Professors: Carles Paul i Xavi Font 

Determinació dels paràmetres de normalitat en cervicals ( o en d'altres extremitats) 

utilitzant un innovador sistema de valoració biomecànica conjuntament amb la 

utilització de captura de senyals electroencefalogràfiques (EEG). S'haurà de crear una 

base de dades associada a persones sanes i de diferents tipologies (de gènere, d'edat) per 

poder extrapolar la correlació entre ambdues senyals.  

Projecte Patrocinat:  

http://innovem.cat/product-detail/movme/ 

 

 

 

 

 

Project Title: Learning with H2O 

Professors: Xavi Font 

Superior predictive power has allowed Deep Learning to dominate recent machine 

learning competitions. Deep Learning has cracked the code for training stability, 

generalization and scale on big data and is quickly becoming the algorithm of choice. 

 

This project tries to study the performance of this package H20 and compare its results 

with traditional machine learning tools (let say caret). Having the ability to ask the data 

many questions at the same time is crucial if time is a strong constraint, so the project 

should face computation speed.   

 



 

 

Project Title : TextMining on Reddit Top 2.5 Million posts 

Professors: Xavi Font 

This is a dataset of top posts from reddit. It contains the top 1,000 all-time posts from 

the top 2,500 subreddits, so 2.5 million posts in total. 

 

Text mining can help an organization derive potentially valuable business insights from 

text-based content. Text analysis involves information retrieval, lexical analysis to study 

word frequency distributions. The main goal is to turn text into data, and to turn data to 

valuable insight knowledge. The project will go throughout these steps to generate a 

report on Reddit posts. 

 

 

Project Title : Facebook Network Analysis 

Professors: Xavi Font 

Usually people is connected to a lot of people. How can we exploit all the information 

around this media? That is what the project is about, getting information not only about 

people but places, companies and so on.  

 

The idea is use the package Rfacebook which provides access to Facebook Graph API 

from R. And from here extract various data about our network and generate the 

convenient report the improve our knowledge (i.e. identifying influential persons, detect 

spam post, recommendations for your friends) 

 

Project Title : Instagram Network Analysis 

Professors: Xavi Font 

The idea of the project is to use some software to get some really interesting metrics on 

users, brands, locations and so on over the Instagram platform. 

 

The main tasks of the project will consist in: accessing the data, building the data set, 

find out popular destinations and personalities, apply some technique in order to 

clustering pictures, and  make some recommendations. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.reddit.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval
https://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_analysis


Project Title : Driving License Renovation App and Multi device Acquisition System 

Professors: Xavi Font 

The idea of the project is to develop a game (python) similar to those used by health 

centers to check the ability of users driving. Basically the game will generate two 

different roads (one from the left vision campus the other one from the right one) with 

one circle (or car) inside. Then users should drive avoiding collisions. 

 

 
 

The project should acquire virtual telemetry data and simultaneously obtain data from 

cortical activity throughout EEG and themal response throughout a thermographic 

camera. 

 

 

Project Title : EEG Analysis and The Influence of Music on Measures of State Anxiety 

Professors: Xavi Font 

Justification of the project: Without trying to bring light to other studies related to musical 
therapy the project tries to resolve throughout electroencephalographic data (EEG) what 
happens with these signals when listening music you like. 

Activities and implementation: Some field work will be necessary once the experiment 

design will be solved. The project needs to figure out if there is a trend or a significative 

difference between listen to relaxing music (i.e.  Classical Music) against other options. 

 

 

Project Title : Thermal Image Analysis and The Influence of Music on Measures of State 
Anxiety 

Professors: Xavi Font 

Justification of the project: Without trying to bring light to other studies related to musical 
therapy the project tries to resolve throughout thermal data (face) what happens with 
temperatures when listening music you like. 

Activities and implementation: Some field work will be necessary once the experiment 

design will be solved. The project needs to figure out if there is a trend or a significative 

difference between listen to relaxing music (i.e.  Classical Music) against other options. 



 

  

 

App: farmàcies de guàrdia 

 
Professor 

Ponent: 
Lina Juan 

 

Descripció 

 
Es vol desenvolupar una aplicació per a mòbils amb plataforma Android, amb dos 

objectius diferenciats: 

 per un cantó informar a l’usuari de les farmàcies que estan de guàrdia 
en una determinada província. Per això, l’aplicació accedirà als serveis 
d’Internet usant un navegador instal·lat al dispositiu mòbil per obtenir 
la informació que s’ha de mostrar. 

 I per l’altre, determinar quina farmàcia és la més propera. Per això 
caldrà usar els algorismes adients de la teoria de grafs. 

    

 

App didàctica 

 
Professor 

Ponent: 
Lina Juan 

 

Descripció 

 
Es vol desenvolupar una aplicació didàctica per a mòbils amb plataforma Android. Es 

tracta de desenvolupar una app dirigida a programadors que volen conèixer els 

fonaments bàsics i necessaris per iniciar-se en la programació en la plataforma Android 

i començar a desenvolupar aplicacions per aquest entorn usant el Java.  

L’app no ha d’explicar els principis de la programació, va dirigida a un públic  

coneixedor dels conceptes de la POO.  

 



 

 

 

 

Desenvolupament d’una App per a gestionar la comunicació de la 

comunitat educativa d’una escola de primària 
Professor 

Ponent: 
Alfons Palacios 

 

Descripció 
 

Una escola de primària de Mataró s’ha posat en contacte amb nosaltres per a 

desenvolupar una App que permeti la millora de la comunicació entre professors i 

famílies.  

 

Es tracta d’innovar en què pot aportar la tecnologia mòbil a l’intercanvi d’informació i 

documents en un centre d’ensenyament.  



 

 

Sistema d’informació per a la gestió de Convenis de Col·laboració 

Educativa d’una universitat 
Professor 

Ponent: 
Alfons Palacios 

 

Descripció 
 

El sistema d’informació ha de cobrir les necessitats de gestió d’un sistema de gestió 

d’ofertes de pràctiques i convenis de col·laboració educativa d’una universitat, on s’ha 

de definir i implementar amb una aplicació web els circuits i processos d’informació 

dels diferents perfils implicats: les empreses, els estudiants, l’equip de gestió de carreres 

professionals de la universitat, l’equip de gestió acadèmica, els/les tutor(e)s i els/les 

coordinador(e)s.  

 



 

 

 

 

Reconeixement de signatures on-line 

Professor 

Ponent: 
Josep Roure Alcobé 

 

Descripció 
Les signatures on-line són signatures tradicionals però fetes sobre una tauleta 

digitalitzadora de manera que s'obtenen mesures sobre com es desenvolupa la signatura 

de forma dinàmica. Generalment s'obtenen x, y, pressió i timeStamp. Això contrasta 

amb el cas on només es té la imatge final de la signatura on no hi ha cap informació 

sobre com s'ha realitat. 

 

En el projecte s'hauran d'implementar un mínim de dos algorismes pel reconeixement de 

signatures on-line: 

 Dynamic Time Warping: https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_time_warping 

 Algorisme basat en un treball d'en Eamon Keogh. Representació SAX de sèries 

temporals (es proveirà bibliografia) 

 

Els algorismes s'hauran de programar en C# o algun llenguatge de la plataforma .net 

 

L'objectiu és que la implementació d'aquests algorismes s'incorporin a un software 

comercial d'una empresa del sector de seguretat (validatedID). De fet és l'empresa que 

proposa el projecte i està interessada en contractar a l'estudiant si l'inspira confiança. 

 

El projecte es remunerarà amb 1500 -2000€  

 



 

 

 

 

 

 

Animació de conceptes algorísmics 

Professor 

Ponent: 
Enric Sesa i Nogueras 

 

Descripció 
 

A l’àmbit de l’algorísmica i la programació existeixen conceptes que bo i ser plasmats 

de manera estàtica, responen a processos de naturalesa dinàmica. Les iteracions en són 

un bon exemple. També existeixen conceptes de naturalesa abstracta, per dir-ne 

d’alguna manera, que són millor compresos si es possible mostrar-los gràficament 

d’alguna manera. En aquest terreny, les metàfores gràfiques ajuden els estudiants a 

assimilar aquests conceptes i a raonar sobre ells. Mètodes i procediments en general, en 

són un bon exemple.  

Aquest projecte consistiria en construir animacions (“2D i/o 3D) –moviment- 

il·lustratives d’aquests conceptes, basades en metàfores gràfiques ja existents –sense 

descartar les aportacions que en aquest terreny pugui fer el/la projectista-.  

 

 

Eina anti plagi 

Professor 

Ponent: 
Enric Sesa i Nogueras 

 

Descripció 

 
Es tracta de dissenyar una eina que permeti d’analitzar un arxiu de text (.txt) per tal de 

detectar-ne fragments sospitosos d’haver estat copiats de llocs web. L’anàlisi del text es 

farà amb l’ajut del cercador Google i, en concret, fent peticions a aquest cercador a 

través de l’API que Google posa a disposició dels programadors. 

 

El projecte també inclou un petit estudi de les eines que Google ofereix.  

A iniciativa de l’estudiant, es poden considerar eines que no siguin ofertes per Google 

sinó per d’altres cercadors que ofereixin funcionalitats similars. 

 

Atès que actualment ja existeixen eines anti plagi d’aquestes característiques al mercat, 

caldrà fer un estudi previ de les seves funcionalitats i limitacions.  


