
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

Adso Fernández Baena afernandezb@tecnocampus.cat Recerca, Empresa, Disseny
Producció --> Metodologies àgils, Eines de desenvolupament

UX -->  Behavior Data Analysis, Heurístiques, Playtesting

Producció -->

Creació d'una metodologia àgil per a un context concret

Disseny i desenvolupament d'eina per Unity per a ...

UX -->

Detecció d'emocions en jocs de plataformes 2D

Protocol de playtesting per jocs de plataformes amb Eyetracking

Creació i validació de set d'heurístiques per a un gènere específic

Alexandra Samper asamper@tecnocampus.cat Recerca, Empresa

Usuari: mètodes qualitatius de recerca;

Mercat: communication media; percepció de producte;

Marketing: influencer; Community Managers; autopublicació;

Empresa: retenció del talent;

Producció: agile;

Industria: el crític de videojocs; condicions laborals; xarxes cooperatives; Games as Services;

Mercat: 

•        mitjans de comunicació d’early adopters vs late majority;

•        la percepció de producte nacional dins l’estat;

Marketing: 

•        el vertader impacte del paper de l’influencer en la venta de videojocs; 

•        funcions actuals del Community Manager dins l’empresa de videojocs; 

•        l’acció de marketing i l’auto-publishing

Empresa: 

•        retenció del talent i generació millenial

Producció: 

•        Agile i el panorama indie

Industria: 

•        el crític de videojoc com a nou agent de moderació de l’ecosistema; 

•        condicions laborals d’empreses formalitzades i no formalitzades dins la industria; 

•        xarxes cooperatives i Twitter com a eco-chamber; 

•        la relació amb l’usuari dins la cultura del Game as Services

Alfredo González-Barros agonzalez-barros@tecnocampus.cat Recerca, Disseny
Videojocs (disseny i desenvolupament), Jocs no digitals, Game Studies. He dirigit TFG's d'altres disciplines (art, humanitats, psicologia) 

i la seva relació amb el videojoc / joc no digital, i també TFG's sobre parcs temàtics.

Ana Urroz aurroz@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. 

Antonio José Planells de la Maza aplanells@tecnocampus.cat Recerca, Disseny
Joc analògic i sistemes de representació

Arguments universals en el videojoc contemporani

Disseny d'un eurogame basat en el sistema d'estudis de Hollywood

Anàlisi comparat entre literatura/cinema/videojocs a partir d'un o varis arguments universals

Beatriz Pérez Zapata aperezz@tecnocampus.es Recerca, Disseny
Representación en videojuegos; Videojuegos y literatura/Literatura interactiva; Poscolonialismo y videojuegos; Trauma y memoria en 

videojuegos.

Carlos González Tardón cgonzalezt@tecnocampus.cat Recerca, Empresa, Disseny Gamificació, serious games, recerca bàsica i aplicada des de la psicologia
El año pasado se hicieron varios proyectos sobre diversidad funcional (autismo) y también sobre aplicación a trastornos psicológicos (ansiedad y fobias), 

pero estoy abierto a que propongan temas siempre que no se salgan en exceso de mi campo de trabajo.

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

Realidad Virtual

· Creación de un entorno tematizado que cuenta una historia con Environmental Storytelling. 

Conceptualizar y crear en 3D un entorno de calidad AAA (creando los assets, texturas y diseñando la iluminación) con el que se contará una historia (creación de la narrativa). 

· Diseño y conceptualización de personajes / criaturas 3D con acabado AA/AAA. 

Todo el proceso, desde el concept art, versiones deshechadas, pruebas de color y ficha personaje, hasta la creación de shaders e implementación en motor de juego. 

· Mezcla de los dos anteriores. 

Un entorno que cuente una historia en el que habitan uno o varios personajes con los requisitos artísticos y técnicos de las dos opciones anteriores.

Daniel Rissech Roig drissech@tecnocampus.cat Disseny Qualsevol projecte que tingui a veure amb la narrativa i/o desenvolupament d'un guió per a un videojoc. Potencialitat narrativa de la RV. Desenvolupament del guió d'un joc de RV on s'explorin els límits i les fórmules narratives del dispositiu.

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

Enric Sant esant@tecnocampus.cat Art Disseny artístic del videojoc, Concept Art, creació d'universos, disseny 3d, animació, art 2D i expresivitat en l'art del videojoc.

Creació de l'art d'un videojoc 3D amb acabat 2D, inspirat en el cómic i l'art urbà:

Estil, tècniques de creació 3D, textures, cell shading.

Creació de l'art d'un videojoc de terror per a consoles d'última generació. 

Creació d'assets 3D, texturització, animació i captura de moviment. 

Enric Sesa i Nogueras sesa@tecnocampus.cat Recerca, Programació Intel·ligència Artificial, programació. Estudis de recerca IA basada en utilitat; IA mixta; IA per a grups. Eines de flocking

Ester Bernadó Mansilla ebernado@tecnocampus.cat Recerca, Programació Anàlisi de dades; Estudis de recerca; 

En general, qualsevol projecte d'analítica de dades sobre jocs reals, del qual se'n puguin extreure patrons interessants sobre les dades. També, qualsevol 

projecte on s'hagin d'analitzar comportaments de jugadors o recollir dades de qüestionaris i se'n faci una anàlisi per extreure'n conclusions. Actualment, 

dirigeixo una tesi doctoral sobre el disseny d'una aplicació o joc gamificat per a pacients renals. Exemples de TFGs vinculats a aquest darrer àmbit:

-Anàlisi de l'impacte de la gamificació en aplicacions de salut

-Anàlisi de tècniques de co-creació per al disseny d'aplicacions gamificades

Jaume Teodoro Sadurni Jteodoro@tecnocamlpus.cat Empresa
Determinants de l’activitat emprenedora i desenvolupament de models pel desenvolupament de competències en emprenedoria i 

innovació.  

Aplicació del Serious Game  pel desenvolupament de competències emprenedores. En concret estudi, prototipatge i desenvolupament de videojocs de 

simulació d’empreses i start-ups partint de models existents com ara Capitalism, Game Dev Story, Game dev Tycoon, Start UIp Company, Transport 

Tycoon, et .... 

Javier Cebrián javi_cebri@hotmail.com Localització de videojocs Localització de videojocs i proves de control de qualitat de jocs localitzats
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Javier Untoria juntoria@tecnocampus.cat Disseny Diseño de gameplay, sistemas y progresión y diseño de niveles.

Diseño de sistemas, mecánicas o niveles para un RPG basados en elementos de fuera del medio (películas, libros, cómics, eventos históricos).

Diseño de sistemas, mecánicas o niveles para un Third Person Shooter  basados en elementos de fuera del medio (películas, libros, cómics, eventos 

históricos).

Joan Josep Pons López
joanpons@flashfutura.com (encara no tinc 

mail del tecnocampus)
Recerca, Disseny

1. Disseny de nivells per a un joc específic (Modding)

2. Disseny d'un nivell basat en una escena de película o localització de llibre

3. Narrativa procedural: Com generar històries segons l'experiència d'usuari

4. Narrativa ambiental i player guidance: Guiant a un jugador a través d'un nivell

5. Generació de móns fantàstics, personatges i aventures

Jordi Arnal Montoya jarnal@tecnocampus.cat Programació Cualquier proyecto de programación enfocado al videojuego. Ya sea un prototipo o una herramienta para motor Unity. 
Desarrollo de un prototipo de videojuego en red, herramienta de creación procedural de geometría, herramienta de creación procedural de guiones y 

personajes

Maider Véliz mveliz@tecnocampus.cat Art Modelado 3D, Animación, Diseño gráfico, creación de personajes

Marc Miquel Ribé mmiquelr@tecnocampus.cat Recerca, Disseny Balanceig de jocs, experiència d'usuari, estudis de recerca.

Marco Antonio Rodríguez Fernández marodriguez@org.tecnocampus.cat Programació, Recerca aplicada Recerca en educació i tecnologia. Implementació de tecnologies disruptives en la interacció persona-computador

Desenvolupament de nous dispositius i mitjans d'interacció amb els jocs.

Desenvolupament de instal·lacions interactives/reactives.

Anàlisi de l’impacte de l’ús de tecnologia en entorns docents.

Noemí Blanch nblanchd@gmail.com Recerca, Disseny

• Perfil Comunitat: Anàlisi de la comunitat jugona amb perspectiva de gènere (qui juga, a partir de quina edat s'inicia, quantes hores 

dediquen, com s'impliquen, què fa que participin més o menys, o inclús abandonar, etc.).

• Anàlisi d'un joc amb mirada de gènere: Anàlisi d'un (vídeo) joc desde la perspectiva de gènere (qui juga, comenta, crea contingut, 

analitza, difon, etc.). Es prendran com a referència alguns dels (video)jocs més populars actualment.

• Mecàniques: Anàlisi de la indústria de el joc desde la perspectiva de gènere. Canvia el disseny, màrqueting, tipus de joc, mecàniques 

... depenent de a qui es dirigeix?

• Estètica: Procés de disseny de joc i l'experiència d'usuari amb perspectiva de gènere.Quines són les etapes de desenvolupament 

d'un joc (de la idea fins a la postvenda, qui s'ocupa de cadascuna d'elles i en quins moments s'introdueix als usuaris )

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.

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.

Víctor Navarro Remesal vnavarro@tecnocampus.cat Recerca, Disseny

1) Històries específiques: plataformes, jocs, creadors i contextos menors o locals

2) Relacions entre (video)joc i joguines

3) Anàlisi de llibertat de performance dins d'estructures narratives interactives 

4) Adaptacions d'altres mitjans (còmic, cinema, literatura, teatre) a videojoc

5) Ontologia del (video)joc i formes límit: walking simulator, animació interactiva, experiències VR


