
TFG2020JR1 Estudi de Reactive Processing 

Tutor(a) ESUPT: Josep Roure Alcobé 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

 

Descripció: 
Reactive processing is a paradigm that enables developers build non-blocking, 
asynchronous applications that can handle back-pressure (flow control). 
Es farà un estudi de la tecnologia Reactive Processing en general i en concret la 
proposta de Spring amb el Reactive Spring amb l’objectiu de: 

• Conèixer les seves característiques principals i la seva especificació 

• Comparar-lo amb l’aproximació clàssica (bloquejant) 

• Comparar Reactive Spring amb altres aproximacions reactives: RxJava, RxJs  

• Estudiar en quines situacions és recomanable usar el Reactive i en quines és 

millor usar la programació tradicional 

• Desenvolupar una aplicació usant tant el Reactive Spring com l’aproximació 

tradicional amb dos objectius principals: (1) comparar la dificultat de 

desenvolupament (2) comparar l’eficiència de les dues aproximacions 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 

• Spring, reactive spring 

• RxJS, Angular  

• https://spring.io/reactive 

• https://projectreactor.io/ 

• Reactive Spring. Josh Long. Lean Up 2020 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D): 
Enginyeria del Software 

 

 

  

https://spring.io/reactive
https://projectreactor.io/


TFG2020JR2 Arquitectures Serverless (i Lambda) 

Tutor(a) ESUPT: Josep Roure Alcobé 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

Descripció: 
S’estudiarà les propostes d’arquitectura serverless (molts cops anomenades lambda) 
que ofereixen els principals proveïdors de cloud computing: Azure, AWS, Google. 
L’estudi constarà de: 

• Descripció de l’arquitectura en general destacant els seus avantatges i 

inconvenients 

• Descripció i comparació de l’oferta de les tres plataformes 

• Estudi de casos d’èxit (i fracàs) d’empreses 

• Proposta de quan usar i com en diferents situacions 

També s’haurà de desenvolupar una aplicació usant alguna d’aquestes plataformes 
per tal de demostrar el seu funcionament  

 
Material i tecnologia a utilitzar: 

• AWS, Google cloud, Microsoft Azure 

 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D):  
Enginyeria del Software 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020RH1 Bottleneck 

Tutor(a) ESUPT: Dr. Rosa Herrero Antón 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

 

Descripció: 
 
Bottleneck es tradueix com a coll d'ampolla i és una paraula emprada en enginyeria 
per referir-se al fenomen que succeeix quan la demanda és superior a la capacitat 
d'un sistema, i per tant, afecta el seu rendiment.  
Es proposa l'ús del R software per identificar colls d’ampolla a una xarxa. 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
 
R software 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Analítica de dades 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

 

 

 

 

  

  



TFG2020AP1 Estudi i comparativa de formats de dades 
obertes (open data), de dades entrellaçades (linked data) 
i de vocabularis semàntics 
Professor Ponent: Alfons Palacios 
 

Descripció: Estudi de portals de dades obertes i comparativa de propostes d’open 

data i linked data. Aplicació a un cas d’una implementació d’un sistema de dades 
obertes transparents i d’un portal de dades obertes.  
Ús de vocabularis semàntics com DBpedia.org, Dublincore.org, Schema.org o SKOS.     

 
Material i tecnologia a utilitzar: tecnologies de open data, linked data, big data i 

web of data.   

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D):  
Big data, Desenvolupament de solucions web 
 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, nom de l’empresa i breu 
explicació del paper de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020JT1 Serious Game Emprenedoria 

Tutor(a) ESUPT: Jaume Teodoro 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Desenvolupament d’un joc serious game de simulació d’un procés 
d’empresa/emprenedoria. Es parteix d’una mecànica ja creada per un altre estudiant 
i cal implementar-la en jocs de 2 q 4 jugadors. 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Suport APP Unity o similar 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Area d’economia i empresa Treball amb tecnologies mòbils i disseny amb Unity o 
similar.  

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020JT2 Pissarra virtual compartida 

Tutor(a) ESUPT: Jaume Teodoro 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Desenvolupament d’una aplicació de pissarra virtual amb suport per treballar de 
forma colaborativa entorn de eines d’eines d’innovació. Es tracta en primer lloc de 
conceptualitzar cercant inspiració en www.miro.com o la jamboard de google. Fet 
això s’ha de particularitzar al cas de suport a processos d’innovació on cal crear 
plantilles compartides entre varis usuaris, 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Suport APP Unity o similar 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Area d’economia i empresa Treball amb tecnologies mòbils i disseny amb Unity o 
similar.  

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  

http://www.miro.com/


TFG2020MR1 Aplicació educativa pel recolzament a la 
docència de B.D 

Tutor(a) ESUPT: Montse Rabassa 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

 

Descripció: 
Es tracta de dissenyar i implementar una eina de recolzament a la docència en l’àmbit 
de les bases de dades, de suport al llenguatge SQL.  
L’aplicatiu ha de permetre al professor gestionar exercicis de diferents nivells, amb la 
seva solució, per a que es puguin confeccionar qüestionaris de forma senzilla per a 
proporcionar  als estudiants. Es desitja que l’estudiant que usi l’eina visualitzi, una 
vegada ha realitzat els exercicis, les errades o la correctesa de la seva solució. 
L’aplicatiu en funció de les errades ha de poder plantejar a l’estudiant nous exercicis. 

 
És un aplicatiu d’ajuda a l’estudi en l’àmbit de les Bases de Dades. I cal dissenyar-lo 
seguint les normes adequades per obtenir una bona comunicació usuari-ordinador. 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Tecnologia web 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Projecte d’innovació docent 

 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020MR2 Eina per a la gestió de grups i seminaris 

Tutor(a) ESUPT: Montse Rabassa 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

 

Descripció: 
Es tracta de dissenyar i implementar una eina de recolzament a l’assignació de grups 
de pràctiques i seminaris als estudiants matriculats. Per al seu desenvolupament s’ha 
de seguir el procés de software adequat per aconseguir una eina de qualitat.  
 
A partir de la matrícula d’un curs acadèmic, l’eina ha de permetre gestionar els grups 
de pràctiques a l’Escola i als estudiants. L’accés ha d’assegurar-se  confidencial i ha de 
permetre als estudiants matriculats accedir-hi  per a que puguin modificar i 
intercanviar-se els grups de pràctiques i seminaris assignats. S’ha de contemplar la 
possibilitat d’introduir restriccions com ara els solapaments de grups, ... 
 
L’estudiant ha de poder accedir a l’eina des de l’e_campus i permetre modificar els 
grups assignats i imprimir-los fins a una data determinada. L’eina ha de controlar els 
períodes en que permet l’accés.  
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Tecnologia web 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Projecte d’innovació en l’àmbit de la gestió acadèmica 

 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020MR3 Eina per a la gestió de concursos 

Tutor(a) ESUPT: Montse Rabassa 

Tutor(a) empresa (si s’escau)  
Empresa o institució  

 

Descripció: 
Es tracta de dissenyar i implementar una eina d’avaluació de mèrits que es pugui usar 
en diferents ofertes de treball i/o concursos de diferents àmbits. 
 
L’eina ha de permetre gestionar i crear ofertes i/o concursos en la que es puguin 
establir diferents ítems i puntuacions així com, publicitar-les en les diferents 
plataformes disponibles.  
 
Per la part dels candidats l’eina ha de donar l’opció a aplicar per les diferents ofertes 
i/o concursos, adjuntar la documentació necessària i ha de  permetre obtenir una 
valoració prèvia, estimada, a partir dels ítems establerts. 
 
Per al seu desenvolupament s’ha de seguir el procés de software adequat per 
aconseguir una eina de qualitat.  
 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Tecnologia web 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Projecte d’innovació en l’àmbit de la gestió acadèmica 

 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020CJ1 Educació Vial 

Tutor(a) ESUPT: Lina Juan 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
Es tracta de desenvolupar una aplicació per aprendre educació vial. El target és infantil 
i es vol que l’aprenentatge sigui mitjançant jocs. 
S’ha de realitzar un estudi de mercat previ per saber l’estat de l’art, fer-ne una 
valoració i aportar amb aquesta aplicació millores i novetats respecte el que s’hi ha 
trobat.  
El target és infantil però cal filar més prim acotant aquestes edats, l’aplicació ha de 
tenir en compte les habilitats que té l’usuari, fins hi tot l’aplicatiu podria contemplar 
diferents jocs en funció d’aquestes habilitats: nivell de lectura, d’escriptura, .... 

 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
La primera idea seria desenvolupar una app però també caldrà valorar-ho en funció 
del target. Es podria contemplar una aplicació web si es considera que el target no 
disposa de mòbil. 

 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Projectes d’innovació docent 

 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020CJ2 Concerts 

Tutor(a) ESUPT: Lina Juan 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
Es tracta de desenvolupar una aplicació mòbil híbrida per gestionar els concerts i 
festivals musicals que es fan al voltant de l’usuari. Per això serà necessari que l’usuari 
indiqui la seva ubicació o pugui ser localitzat via GPS.  
 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
S’ha de valorar la possibilitat de desenvolupar una web per gestionar aquelles parts 
que per la seva dimensió és millor no fer-ho amb el mòbil com per exemple donar 
d’alta els events que requereixen de l’entrada de moltes dades.  

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
(suggeriment tag cloud):  
 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020CJ3 App educativa 
Professor Ponent:  Lina Juan 
 
Descripció: 
Es tracta de desenvolupar una app educativa per aprendre Processing. El target són 
usuaris que no saben programar i que volen aprendre els elements bàsics d’una 
programació imperativa usant Processing. L’app ha d’oferir una petita explicació de 
la part teòrica, sempre amb animacions que ajudin a comprendre el funcionament 
del que s’està explicant, una llista d’exemples i altra d’exercicis per fer. Aquests, no 
només han de ser test també exercicis de seguiment. Molt important l’ús de medis 
audiovisuals, sobre tot animacions per complementar les explicacions. 

 
 
 
Material i tecnologia a utilitzar: 
A decidir conjuntament projectista i ponent. 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D):  
Innovació educativa 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, nom de l’empresa i breu 
explicació del paper de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020PBLJ1 Automatització d’infraestructures 

Tutor(a) ESUPT: Pere Barberan / Léonard Janer 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Descripció: El dia a dia d’un administrador de sistemes consisteix en moltes tasques 
rutinàries como són: crear o modificar VM, customitzar sistemes operatius, 
actualitzacions, “parches” de seguretat, etc els quals estan subjectes a possibles 
errors humans. El mateix passa si parlem en l’entorn de la gestió de la xarxa. Per 
solucionar alguns d’aquests problemes cal disposar d’eines d’automatització que 
permetin la gestió de la configuració, aprovisionament i orquestració.  
L’objectiu de la proposta és examinar diverses eines d’automatització com són: 
Ansible, Puppet, Saltstack, Chef i CFEngine, les quals proporcionen automatització per 
infraestructures, cloud, gestió de la seguretat, etc.  
Aquest anàlisi ens ha de permetre decidir quina és la millor eina per iniciar la 
automatització dintre d’un entorn. 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Cisco VIRL 
Emulador de xarxes GNS3 
VM 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Infraestructures, seguretat i comunicacions 

 

 

  



TFG2020PBLJ2 Automatització de xarxes 

Tutor(a) ESUPT: Pere Barberan / Léonard Janer 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Descripció: El mon de les xarxes està canviant aquests últims anys i s’està donant un 
fort impuls a les empreses i administradors de xarxa per que apliquin les idees i 
conceptes de programabilitat i automatització de la xarxa. Aquest impuls va lligat a 
nous protocols i la necessitat que les empreses siguin més àgils i competitives. Així la 
proposta de TFG es centra en la programació i automatització de la xarxa.  
Per fer-ho el TFG es vol dividir en diverses parts: 

• Conceptes bàsics de programabilitat i automatització de la xarxa 

• APIs i protocols d’automatització, comparació les APIs RESTful, RESTCONF i NETCONF 

aplicats a diverses IOS. 

• Models de format de dades: JSON, XML, YAML i YANG per networking 

• Mecanismes de gestió i automatització: Puppet, Chef i Ansible 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Cisco VIRL 
Emulador de xarxes GNS3 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Infraestructures, seguretat i comunicacions 

 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020AP2 Sistema d’informació per a la gestió dels 
resultats de campionats nacionals i internacionals de 
natació adaptada 
Professor Ponent: Alfons Palacios i Ricardo Yébenes (BSwim) 
 

Descripció: B-Swim és organitzadora de campionats de natació adaptada a nivell 

internacional i nacional. Als darrers anys ha contribuït a la digitalització de la gestió de 
les competicions. S’ha fet una inversió en hardware per a crear un sistema de 
visualització i es necessita ara un sistema d’informació dels resultats històrics de les 
competicions i que permeti la interacció amb el sistema de cronometratge per arribar 
a mostrar els resultats en el videowall en temps real durant el transcurs de les 
competicions.  
 

 
Material i tecnologia a utilitzar:  
L’aplicació ha de coordinar-se amb els  sistemes de cronometratge d’Omega i de Swiss 
Timing, El protocol de comunicació és propietari (tots dos fan servir el mateix) i es fa 
sobre un canal sèrie RS-422 o RS-485. El sistema de visualització és un videowall 
format per cabines LED al que s’arriba per Ethernet i del que ja es disposa dels 
conversors. El desenvolupament software es pot fer amb el programari que es 
consideri més adient,  només s’ha de tenir en compte que s’ha de tractar amb un 
protocol sèrie del tipus RS-422.  

 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D):  
Salut. Desenvolupament de solucions informàtiques i de SI 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, nom de l’empresa i breu 
explicació del paper de l’empresa en el TFG:  
 
B-Swim és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d’iniciativa social 
que utilitza l’esport com a palanca de canvi i de transformació social. B-Swim defensa 
que l’esport és un dret que ha de ser a l’abast de qualsevol persona i sota el lema “La 
Natació que s’adapta a tu", potencia activitats professionals a persones amb 
discapacitat. La cooperativa ha creat un recorregut vital de serveis que permeten 
donar cabuda a qualsevol persona, sense filtres, i amb un equip de professionals que 
centren la seva tasca sobre la persona amb independència de si tenen o no cap 
discapacitat. Sempre buscant la millora del benestar.  

 
Tot sota el paraigües de l’esport, B-Swim té línies estratègiques de negoci que 
potencien més l’oci/salut així com altres que aposten més per l’esport intensiu, l’alt 
rendiment i la competició.   



TFG2020XF1 Reinforcement learning for Stock Market / 
Gaming 

Tutor(a) ESUPT: Xavi Font 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Estudi i anàlisi de les diferents estratègies disponibles per invertir. Desenvolupament 
pràctic d’estratègies d’inversió / joc utilitzant diferents mètodes de reinforcement 
learning. 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 

Platform: RStudio / R / Python 

 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Analítica de dades: Big data and Machine learning 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020XF2 Deep Learning: Study and evaluation of 
Tensorflow and Pytorch 

Tutor(a) ESUPT: Xavi Font 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
S’analitzarà exemples de models de deep learning per a la resolució de diferents 
aplicacions tots analitzant els dos enfocs. S’hauran d’obtenir mesures / mètriques que 
permetin estimar el cost computacional, la facilitat de codificar, la facilitat per 
debugging entre d’altres. 
 

 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 

Platform: RStudio / R / Python 

 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Analítica de dades: Big data and Machine learning 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020XF3 Sistema d’avaluació de Tweets per l’estudi 
de l’evolució de Mercats Financers 

Tutor(a) ESUPT: Xavi Font 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
A partir d’estratègies  de web crawling i text-mining sobre Tweeter  es procedirà a 
valorar quantitativament i/o qualitativament l’efecte d’informacions relatives a una 
companyia que cotitza a borsa sobre el valor de les seves accions. 
 

 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 

Platform: RStudio / R / Python 

 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Analítica de dades: Big data and Machine learning 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020LJAC1 Entorn de seguretat per la gestió de 
ciutats intel·ligents 

Tutor(a) ESUPT: Léonard Janer 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Albert Cortada 
Empresa o institució SINTELEC 

 

Descripció: 
 
Descripció: EL dia a dia de la gestió dels entorns urbans, comporta la integració de 
solucions de seguretat i monitorització, com poden ser els sensors IOT, o els sistemes 
de videovigilància, i per tal de donar suport a aquesta ciutat hiperconnectada, 
necessitem de solucions de xarxa i connectivitat escalables, i de fàcil desplegament 
en qualsevol punt (WiMax, LTE, LoRa, ...) 
L’objectiu de la proposta serà l’anàlisi i estudi de les alternatives viables en un entorn 
real, i la posta en marxa de la solució, tot desenvolupant la proposta i la configuració 
de tots els equips necessaris, i el desenvolupament de un entorn que permeti la 
posterior monitorització i gestió de la proposta un cop implantada 
 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
Solucions i entorns IOT 
Solucions i entorns de videovigilància 
Tecnologia CLoud i CPD 
Tecnologia de comunicacions (WiMax, LTe, ....) 
Tecnologia de securització (SonicWall) 

 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Infraestructures, seguretat i comunicacions 

 

 

  



TFG2020EF1 Plataforma de visualització d’alertes 
sanitàries 

Tutor(a) ESUPT: Eugeni Fernández González 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Plataforma de visualització d’alertes sanitàries per metges basat en el Standard HL7 
de amplia difusió a l’entorn Hospitalari. Es tracta de obtenir una plataforma que 
partint d’una integració amb la Historia Clínica de qualsevol hospital a traves del 
protocol HL7, pugui oferir a qualsevol personal sanitari, informació instantània de 
diferents paràmetres (configurables ) d’interès segons la especialitat, el servei o fins i 
tot la posició administrativa. 

 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
1) Servidor amb software d’Integració HL7. 
2) Desenvolupament Android per la part de visualització. 
3) Desenvolupament Web per la part de integració i configuració. 
 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Entorns d’integració de dades sanitàries. Sistemes d’informació de l’àrea de salut. 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
En principi, TC està en negociacions amb la empresa “InterSystems” 
que te una plataforma d’interoperabilitat anomenada “IRIS”, si es 
pogués desenvolupar amb aquesta eina, el treball tindria utilitat per 
l’Hospital de Mataró, que treballa amb la mateixa eina. Si no es pot, 
caldrà fer-lo amb “Mirth” que es un motor d’integració també molt 
popular. 
 

 

  



TFG2020EF2 Sistema de recerca de codis CIM-10 

Tutor(a) ESUPT: Eugeni Fernández González 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Nom del/de la tutor/a 
Empresa o institució Nom de l’empresa que col·labora 

 

Descripció: 
 
Es tracta de fer una sistema de recerca de codis CIM-10 (codificació mèdica) per tal 
que el personal sanitari tingui una forma ràpida de trobar els codis associats tant a 
diagnòstics com a tractaments a l’hora de redactar els seus informes. 
Aporta una eina de ajuda a la codificació que pot ser útil a l’hora de fer que la 
codificació mèdica estigui a l’abast de qualsevol professional o estudiant. Ha d’aportar 
major velocitat a l’hora de fer informes mèdics i altes de pacients. 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
1) BBDD amb tota la codificació CIM-10 
2) Entorn de desenvolupament Android 
3) Entorn de desenvolupament WEB 
 
 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Entorns d’integració de dades sanitàries. Sistemes d’informació de l’àrea de salut. 

 

Si el projecte es fa amb o per a una empresa, breu explicació del paper 
de l’empresa en el TFG:  
 

 

  



TFG2020LJJD1 Desenvolupament d’una comunitat 
d’usuaris del món de la seguretat 

Tutor(a) ESUPT: Léonard Janer 

Tutor(a) empresa (si s’escau) Jordi Domingo 
Empresa o institució Blueliv 

 

Descripció: 
 
Descripció:  
Analitzar i definir una nova plataforma per la gestió de la comunitat d’usuaris de 
Blueliv community.blueliv.com. 
Aquesta comunitat congrega a professionals i amants del món de la seguretat per 
intercanviar informació sobre actors, eines o tècniques actuals. 
Un cop feta la nova definició de requeriments, s’haura de fer el desenvolupament del 
nou portal de la comunitat utilitzant com a llenguatge de programació Java o Python 
(pendent de definició) 
 

 

 
Material i tecnologia a utilitzar: 
APIs REST 

Java (Spring Boot) 
Python (Flask o Django) 
Bases de dades SQL o NOSQL (en funció dels requisits finals) 
Interacció amb altres APIs 

 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Infraestructures, seguretat i comunicacions 

 

 

  



TFG2020CB1 Aplicació gamificada per malalts 
d’insuficiència renal crònica 
Tutor(a) ESUPT Carles Bonet Papell 

Tutor(a) empresa Carles Bonet Papell 

Empresa o institució UOC  
Descripció: 
Desenvolupament d’un joc seriós ( serious game ) o aplicació mòbil gamificada per la 
salut, aplicada en pacients amb insuficiència renal crònica.  
 
L’aplicació formarà part d’un programa de Doctorat que s’està realitzant a la UOC i 
que pretén demostrar els beneficis que pot aportar una app o serious game en els 
següents aspectes 
a) coneixement i percepció de la malaltia i consciència del seu estat de salut  
b) Estat emocional del pacient 
c) canvis de comportament del pacient en relació als seus hàbits diaris com 
l’alimentació i l’exercici físic.  
 
La definició dels requeriments de la app i la maquetació de la mateixa sortiran d’unes 
sessions de COCREACIÓ que es duen a terme entre octubre i novembre d’aquest any 
amb pacients, metges i personal d’infermeria. D’aquestes sessions en sortirà el Què i 
el Cóm de l’aplicació. 

Material i tecnologia a utilitzar: 
L’aplicació es podrà desenvolupar fent servir qualsevol llenguatge de programació 
orientat a desenvolupar aplicacions mòbils. També dependrà dels requeriments que 
surtin de la sessió de co-creació. 
Es decidirà juntament amb el tutor la tecnologia a fer servir, podent ser Android 
Studio, Unity, LibGDX, Sistemes mixtes web-mòbil, etc.. 

Àrea de recerca o d’innovació i desenvolupament (i+D) 
Desenvolupament d’aplicacions mòbils. 
Gamificació d’aplicacions. 
Impacte de Serious Games en el sector salut. 

 



 

 


