Propiocepció i rehabilitació. La lesió del lligament creuat anterior
Autor: Alba Capell
Tutora: Teresa Farran

L’interès de l'Alba Capell pel món de la fisioteràpia i l'esport la va conduir a fer un
treball que relacionés els dos àmbits que l'apassionen.
Es així que, motivada pel fet que molta gent del seu entorn esportiu patís lesions
del lligament creuat anterior, va decidir enfocar-se en com plantejar un protocol
de rehabilitació esportiva basada en la propiocepció.

Darrere de càmeres
Autor: Alba Morales
Tutor: David Morales
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Pujada a la pista. Pica-pica a l’escola

El fet que a l'Alba Morales sempre li han agradat la fotografia, el disseny i els
diorames va ser el detonant que la va impulsar a decidir de fer el treball de recerca
sobre un tema original, amb la seva conseqüent part pràctica creativa. Com que li
agrada resoldre interrogants i més d’una vegada s'havia preguntat què hi havia
darrere dels anuncis publicitaris d'alimentació, va acabar estudiant-los i provant de
crear-ne tres. És o no és allò que ens venen una imatge real?

Construcció d’un cub de Rubik funcional
Autor: Jan Fernández
Tutora: Mar Gutiérrez

El treball de recerca d'en Jan Fernández neix de la seva curiositat respecte al
modelatge en 3D i el món dels cubs de Rubik.
A causa d’aquest fet va plantejar-se basar la seva part experimental en la creació
d'un cub i la posterior comparació amb un d'original.
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