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DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGÍA 
 

Investigadors de la Universitat Jaume I han 
desenvolupat un sistema que permet el monitoratge 
no intrusiu de persones majors en els seus propis 
domicilis per part dels seus familiars i cuidadors. La 
solució es recolza en el posicionament de 
dispositius mòbils tipus smartwatch a partir dels 
senyals emesos pels punts d'accés WiFi i, per tant, 
compta amb l'avantatge de no requerir del 
desplegament de cap tipus d'infraestructura. El 
programa emet avisos o alarmes davant desviacions 
del comportament usual de les persones 
monitoritzades, i mostra als cuidadors el patró de 
comportament actual mitjançant una interfície web. 

El propòsit del nou sistema és el monitoratge del 
pacient a diferents nivells. Però el sistema ofereix 
solucions més avançades, capaces de detectar amb 
antelació possibles situacions de risc derivades de 
lleus i progressius canvis en les rutines diàries del 
pacient, com per exemple si roman en llit més de 
l'habitual. Per a açò, el programa aprèn el 
comportament usual de la persona monitorades per 
a després poder determinar desviacions pel que fa 
al comportament normal.  

Paràmetres objectius per a determinar el 
comportament d'una persona són els seus patrons 
de moviment dins del seu propi domicili, quan es 
realitzen aquests, i les eixides i entrades al domicili. 
Per a açò és necessari conèixer en tot moment i 
amb el menor error possible la ubicació de la 
persona dins del seu propi domicili, a nivell 
d'habitació.  

El sistema que ací es presenta obté aquest 
posicionament a partir del senyal emès pels punts 
d'accés WiFi que es poden trobar a l'entorn de 
l'habitatge. Mitjançant innovadors algorismes 
degudament entrenats, s'estima la posició d'un 
usuari a partir de les intensitats d'aquests senyals 
mesurats per un dispositiu mòbil, normalment un 
smartwatch. Aquesta és l'única infraestructura que 
l'usuari ha d'adquirir, prescindint de sensors o altres  

artefactes més intrusius. 

El patró de comportament s'extrau a partir de les 
dades proporcionades pels algorismes de 
localització en interiors. Així, el sistema construeix 
un model de comportament de les persones 
monitorades basat en tècniques d'Aprenentatge 
Automàtic o Machine Learning.  

Finalment, i una vegada après el comportament de 
l'individu, es monitorarà de manera contínua per a 
detectar les possibles desviacions pel que fa al patró 
après. Les possibles alteracions que es produïsquen 
poden ser ocasionals, indicar un canvi gradual en el 
comportament o assenyalar una possible situació de 
risc. El sistema és capaç de detectar-les, classificar-
les segons el tipus i emetre un avís als cuidadors o 
familiars perquè puguen prendre les mesures 
oportunes en cada cas. 

En un context de progressiu envelliment de la 
població derivat del constant augment de 
l'esperança de vida es fa necessari disposar de 
solucions tecnològiques que milloren la vida de les 
persones, tant dels majors com dels seus cuidadors 
i familiars.  

La majoria de persones majors prefereixen viure en 
els seus propis domicilis abans que fer-ho en 
residències. S'estima que a Europa el 60% de les 
cures a persones majors es proporcionat per la 
pròpia família. Açò disminueix la capacitat 
d’ocupació dels cuidadors i el nombre d'hores que 
poden dedicar al treball. 

D'altra banda, l'atenció a persones majors és una 
font d'estrès per als seus cuidadors, la qual cosa 
desencadena situacions de burnout, absentisme 
laboral, a més de despeses importants associades. 
La possibilitat d'automatitzar part de les tasques de 
cura i vigilància de les persones majors pot 
contribuir a pal·liar part d'aquests inconvenients. 

.

 

SECTORS D’APLICACIÓ EMPRESARIAL 

La tecnologia es dirigeix als sectors empresarials i institucionals vinculats a la tercera edat. Més 
específicament, la invenció és aplicable per a particulars, empreses dedicades a cura de persones majors, 
residències de la tercera edat, hospitals, i empreses asseguradores. 
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AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS EMPRESARIALS 

Els principals avantatges de la plataforma són: 

 No requereix desplegar sensors en l'habitatge ni instal·lar cap tipus d'infraestructura addicional per a 
permetre la localització de la persona, doncs açò s'aconsegueix aprofitant els senyals WiFi dels 
habitatges circumdants, la qual cosa abarateix el cost i redueix les molèsties. 

 Incorpora l'Aprenentatge Automàtic com una funcionalitat fonamental que proporciona un servei 
d'elevat valor afegit i grau d'innovació enfront d'altres solucions preexistents. 

 Augmenta l'autonomia de la persona que rep les cures pel fet de disposar d'un sistema no intrusiu 
que li connecta directament amb els seus cuidadors. 

 És un sistema de monitoratge continu, que envia avisos o alarmes només en els casos que 
requerisquen una atenció especial per part del cuidador. Amb açò, es minimitza l'estrès dels 
cuidadors i es redueix el seu absentisme laboral. 

 Els familiars tenen accés a totes les dades i no únicament a informes periòdics.  

 El sistema permet disminuir els desplaçaments que els familiars i cuidadors han de realitzar a 
l'habitatge de la persona cuidada, amb el consegüent estalvi. 

 
ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA TECNOLOGIA 

Validat a nivell experimental en entorn de laboratori. El sistema està sent validat mitjançant un projecte de 
prova de concepte en condicions d'ús real. 
 
DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Programari registrat. 
 
COL·LABORACIÓ BUSCADA 
Actualment s'està realitzant la validació de la tecnologia en condicions reals. Localització de socis per a 
escometre les fases posteriors. 
 
IMATGES RELACIONADES 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
DADES DE CONTACTE 

Cèsar Viúdez Beltran 
Oficina de Cooperació en Investigació I Desenvolupament Tecnològic (OCIT) 
Universitat Jaume I de Castelló 
Tel: +34 964387669 
e-mail: patents@uji.es 
Web:  http://patents.uji.es 
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