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ABSTRACT 

The progress and evolution of a society is directly related to the quality of its 

educational system and the will of its people to innovate and learn. It’s vital that 

the population doesn’t lose that love to learn and improve in order to keep 

improving the world’s lifestyle and to keep achieving lifechanging achievements.  

While our society has entered a non-return point, with all the new technologies 

that are now implemented in our every-day basis, there are more and more 

distractions and temptations to spend lots of hours in non-profitable or non-quality 

time for our brain, making us lose a lot of potential as humans.  

Also, not implementing or using these new technologies in our educational 

systems would be losing the opportunity to find new ways of learning or teaching, 

or simply, keeping us behind in the technology timeline. That’s why, nowadays, 

there’s an urge to search for new and innovative ways of learning, using our high-

tech and latest devices.  

The purpose of this thesis is to develop an attractive mobile game and app that 

young students can play with and at the same time develop new and healthy 

habits, while they also build up an interest in learning and thinking how to solve 

problems in a creative way. For that, each day the player will be presented a new 

and different challenge will request him to think outside of the box to solve it.  

Concluding, this project has achieved to create such game, which will be, if its 

developing phase continues and can also reach more students, a nice and 

entertaining tool that will teach students to have fun while learning, without them 

knowing it.   
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CAPÍTOL 1  

INTRODUCCIÓ 

 

Ens trobem en una època de millora i innovació tecnològica sense precedents, 

on en qüestió d’anys es desenvolupen dispositius, invents i tecnologies que 

passen a formar part del nostre dia a dia i es converteixen en un essencial en les 

nostres vides. Ha estat aquesta revolució tecnològica la que està provocant una 

evolució constant del sistema educatiu. 

Actualment, ja són moltes les aules que combinen els jocs i les tecnologies de 

les que disposem per ensenyar i transmetre als alumnes coneixements 

essencials, des de qüestionaris interactius fins jocs de plataformes o puzles 

matemàtics que utilitzen el temari com a recurs. En un món on les distraccions i 

temptacions són cada cop majors, degut a l’existència de videojocs, sèries, 

plataformes, xarxes socials, etc. La problemàtica gira al voltant la falta de 

motivació o interès dels alumnes per l’aprenentatge. 

D’aquesta manera i seguint aquesta línia, la meva intenció és desenvolupar una 

aplicació o videojoc a l’abast de qualsevol alumne, que incentivi a agafar l’hàbit 

de pensar, rumiar i fer servir el cervell una petita estona al dia, a la vegada que 

es desenvolupen habilitats com l’augment de capacitat de resposta, la memòria 

visual o l’habilitat matemàtica.  

El videojoc està realitzat mitjançant la plataforma Unity i presenta una sèrie de 

puzles diaris de dificultat variada que el jugador haurà de realitzar i superar dia 

a dia. Cada vint-i-quatre hores el repte o puzle canvia. L’aplicació també permet 

crear una xarxa d’amics on es pot consultar la quantitat de puzles que cada 

jugador ha superat, i una taula de puntuació global on es plasmen les 

puntuacions de cada jugador. 

Paraules clau:  

Proposta educativa, Videojoc, Gamificació, Motivació, Aprenentatge, Pensament 

divergent, Hàbit. 
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CAPÍTOL 2 

EL VIDEOJOC EN L’EDUCACIÓ 
 

2.1. Definició de Videojoc 

Segons la R.A.E. - Real Acadèmia Espanyola - un videojoc és: 

“Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular 

juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo 

electrónico” – (Videojuego | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE 

– ASALE) [1] 

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans un 

videojoc és: 

“Joc interactiu en suport electrònic que pot ésser executat en un ordinador o en 

una consola de joc, i en el qual l’usuari controla l’acció que es desenvolupa a la 

pantalla per mitjà d’un teclat, d’un ratolí o d’una palanca de control” – (Videojoc | 

Definició | Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans | 

DIEC) [2] 

Per a Zyda (2005) un videojoc és: - “Una prova mental, duta a terme davant un 

ordenador d’acord amb certes normes, finalitat la qual és la diversió o 

l’esvaïment” – [3] 

D’acord a aquestes definicions i conceptes, i combinant algunes d’elles, una 

definició pròpia de videojoc podria ser:  

“Prova o joc digital, materialitzat en una computadora, mòbil o consola, amb 

regles i controls determinats, que comporta un repte de cert grau al jugador i que 

té com a finalitat l’aprenentatge, la millora de capacitats, la diversió i/o 

l’esvaïment”. 
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2.2. El sistema educatiu tradicional 

El món s’ha transformat, i tot i així, el nostre model educatiu segueix sent el 

mateix que fa segles.   

Malgrat la constant evolució de la societat, la impressionant innovació 

tecnològica i l’aparició de noves metodologies i tècniques d’aprenentatge i 

ensenyament, la forma d’ensenyar del nostre sistema educatiu es segueix 

inspirant en el model educatiu del s. XIX.  

Malgrat hi hagi hagut - i estigui havent -  variacions en l’estructura del sistema 

educatiu, no és tant important l’estructura sinó el com s’imparteixen els 

coneixements i les lliçons a l’aula. Com ja va dir Roger C. Schank [4] - informàtic, 

teòric de la intel·ligència artificial, psicòleg cognitiu, científic de l’aprenentatge i 

reformador educatiu - en una entrevista realitzada el 2007: “el sistema educatiu 

que tenim avui – i que ha seguit invariable des de fa segles - es podria resumir 

en: un professor entra a classe i parla. Els alumnes, com a molt, prenen apunts. 

Com no poden recordar el què se’ls va dir, els hi fan exàmens. Però poc després 

de passar aquests exàmens, ho obliden tot”. 

Les metodologies i els recursos que utilitza el personal docent, juntament amb la 

motivació que transmeten als alumnes és el que veritablement marca la 

diferència i produeix un canvi en els/les estudiants. És per aquest motiu que una 

educació basada en el dictat o la lectura estàtics i generals de la lliçó en classes 

superpoblades, està destinada al fracàs. Això ens insta a innovar i a recórrer a 

nous recursos i mètodes per a ensenyar.  

Aquests darrers anys, però, malgrat no ser la norma general hi ha indicis de 

canvis a les aules i als models educatius, trencant així anys d’estancament. La 

figura de l’estudiant està deixant enrere el seu antic paper de receptor de la lliçó 

o l’oració del professor, per assimilar un paper molt més actiu a les aules, que 

l’implica molt més activament en la seva educació.   

Actualment, molts estudiosos apunten a l’èxit que poden arribar a tenir aquestes 

innovacions per als alumnes i el sistema. Això provoca que cada cop més 

s’investiguin nous mètodes d’ensenyament. 
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“L’estudi de casos”, “aprenentatge amb problemes”, “ensenyament amb 

projectes” o “aprenentatge cooperatiu”, van ser metodologies innovadores que 

es van començar a implantar fa uns anys i que vetllen per un model educatiu molt 

més pràctic i atractiu.  

 

2.3. Aplicació de les noves tecnologies en l’educació 

Malgrat això, encara hi ha molt marge de millora i innovació ja que les noves 

tecnologies, tot i que comencen a fer-ho, arribaran a jugar un paper molt 

important en el sistema educatiu en un futur molt proper. Abans les bibliografies 

eren limitades i de difícil accés, mentre que ara amb qüestió de clics tenim tota 

la informació del món al nostre abast. La recerca i tria d’informació és molt més 

assequible, fet que dispara la quantitat de coses que es poden ensenyar. De la 

mateixa manera que apareixen eines que recapten, guarden i transmeten 

informació, hi ha eines que faciliten l’assimilació d’aquesta, que ajuden a la 

programació i la vida de l’estudiant, o que inciten a la creació de contingut. La 

exposició dels alumnes a aquestes eines i metodologies fan que la seva 

utilització en l’educació sigui un camp encara d’abundant investigació. Les 

possibilitats han passat a ser gairebé infinites, i no aprofitar-les seria de necis. 

Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) s’estan convertint en 

un element clau en el nostre sistema educatiu. La incorporació de les TIC a les 

aules permet noves formes d’accedir, generar i transmetre informació i 

coneixements, a la vegada que permet flexibilitzar el temps i l’espai en el que es 

desenvolupa l’acció educativa. També impliquen l’ús d’estratègies i metodologies 

docents noves per a aconseguir un ensenyament actiu, participatiu i constructiu. 

[5] 

Apareixen noves línies d’educació com l’educació online (e-learning), b-learning 

(aprenentatge semi-presencial), el m-learning (ús de dispositius mòbils, de forma 

parcial o total, en les accions formatives), portàtils a l’aula, etc. 
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2.4. L’educació en valors 

A part de tot això, és important recordar que la finalitat i l’objectiu de l’educació, 

a part de formar l’estudiant amb coneixements i aptituds, ha de ser de formar-lo 

ètica, moral i críticament. Les persones ens regim per una sèrie de valors que 

ajuden a guiar la societat. Per això, també és important desenvolupar i mantenir 

una educació en valors.  

Miguel Àngel Polo Santillàn (2021) [6] fa una distinció entre educació ètica, moral 

i en valors: 

• “S’entén per educació moral la formació moral que es realitza dins d’un 

grup amb creences determinades; és el que passa als col·legis religiosos. 

Es una educació moral perquè del que es tracta és de transmetre i fer que 

els alumnes interioritzin i practiquin els valors de una determinada tradició 

religiosa o filosòfica. En conseqüència l’educació moral busca reforçar les 

creences, normes i valors morals d’una comunitat.” 

• “Per educació ètica entenem la formació crítica d’una personalitat moral, 

és a dir, que tindrà com elements indispensables el pensament 

qüestionador, la mirada atenta i la recerca de bones raons per actuar, 

tenint com objectiu la realització de la personalitat com la convivència amb 

altres grups humans amb diferents criteris morals.” 

• “L’educació en valors es sol entendre com la capacitat d’un subjecte 

d’escollir els seus valors per a que orientin la seva existència. Aquest tipus 

d’educació s’ha de despertar en ell educant les capacitats racionals per a 

que es sàpiga discernint correctament.” 

Tot i així, remarca la seva mútua dependència. L’educació moral posa l’accent 

en la tradició moral, l’educació en valors el posa en la llibertat individual, mentre 

que ambdues son afirmades integralment en una educació ètica. D’aquesta 

manera, quan es parli d’educació en valors, s’ha de pensar integrada amb 

l’educació moral i l’educació ètica.  

Ferreiros (1983, p. 220) [7] desenvolupa cinc tipus d’enfocaments per a una 

educació en valors: 
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- Inculcació: busca infundir o interioritzar determinats valors que són considerats 

desitjables. 

- Desenvolupament moral: Aquest enfocament es sustenta segons la teoria de 

desenvolupament moral de Kohlberg (1992) [8], qui el divideix en tres nivells. El 

nivell preconvencional, on el subjecte si busca el bé és per la recompensa, i evita 

el mal per el càstig. El segon nivell és el nivell convencional, on el subjecte 

segueix les regles d’ordre socials, per això es cenyeix a criteris grupals. En l’últim 

nivell, el postconvencional, el subjecte s’orienta per criteris universals com els 

drets humans.  

El problema d’aquest enfocament és que les actituds, emocions i sentiments 

queden en un segon pla, i preval lo cognitiu. Malgrat no vulgui dir que aquests 

tres nivells no s’hagin de tenir en compte, en ells només es tenen en compte els 

valors morals. 

- Anàlisis: Utilitza e procediment lògic i d’investigació científica per aplicar-lo als 

valors, especialment del camp social. Busca que la validesa dels valors estigui 

acompanyada amb la verificació a través dels fets.  

- Clarificació: Té com a objectiu ajudar l’estudiant a reconèixer aquell que és un 

valor en la seva vida, per a poder reforçar-lo o canviar-lo. Per això és important 

escollir lliurement els valors, els quals un cop assumits, seran apreciats. 

- Aprenentatge per a l’acció: l’objectiu és relacionar els valors amb les accions, 

és a dir, actuar segons els valors. 

Així doncs, quina metodologia o mètode ens permetria apropar a l’alumnat a 

aquest tipus d’educació a la vegada que també els impartim la lliçó o els 

coneixements necessaris per completar la seva educació?  

Cada cop són més els que defensen el joc i la gamificació a les aules com a eina 

d’ensenyament.  
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2.5. La Gamificació 

La Gamificació és una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica i els 

potencials dels jocs a l’àmbit educatiu-professional, amb la finalitat d’aconseguir 

millors resultats, ja sigui per a absorbir millor alguns coneixements, millorar 

alguna habilitat, o bé recompensar accions concretes, entre molts altres 

objectius.   

Durant molt de temps s’ha vist el joc com una eina per distreure l’usuari i amb 

objectius merament recreatius. En moltes ocasions, fins i tot s’ha arribat a 

mencionar que són l’antítesi de l’aprenentatge, establint que no hi ha 

aprenentatge en el joc. No obstant, això ha canviat durant l’última dècada. El joc 

ajuda a mantenir la concentració, ajuda a explorar opcions i conseqüències, és 

capaç d’educar en valors alhora que diverteix, ajuda a experimentar amb noves 

realitats a la vegada que enriqueix la imaginació, obliga a socialitzar i cooperar, 

ajuda a desenvolupar noves habilitats i a prendre ràpides decisions tècniques. 

En definitiva, el joc ensenya.  

Tot i això, de la mateixa manera que qualsevol programa educatiu, el joc també 

té limitacions. No en totes les situacions és recomanable utilitzar el joc com a 

eina principal d’ensenyament. Un joc serà capaç d’ensenyar a un públic 

determinat, quan hi hagi un conjunt d’objectius i limitacions definits o quan hi hagi 

una necessitat pedagògica concreta. Un joc no és capaç d’ensenyar en totes les 

situacions, o a tots els alumnes.  

En definitiva, s’ha d’entendre no només que el joc pot ensenyar, sinó que també 

s’hauran de tenir en compte en quines condicions ho fa i si el públic a qui va 

dirigit pot, o no, aprendre d’ell.  

Vladimir Ramírez (2015) [9] en la seva tesi - Processos creatius de pensament 

educatiu a l'aula universitària, art joc i pensament creatiu - planteja: 

“La veritable revolució a l’aprenentatge és la incorporació de la diversió al procés, 

no cal separar l’aprenentatge de la diversió, ni el joc del treball a classe, els 

processos de formació enfronten avui dia un gran repte, ser més agradables i 

atractius, sota pena de caure en l'avorriment que està portant el jove estudiant a 

un desinterès pel coneixement a causa d'una marcada desmotivació generada 
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en gran part pels processos tradicionals de transmissió de continguts, on la 

informació viatja amb ells als seus artefactes electrònics permanentment”. 

“Els jocs presenten a l’estudiant una possibilitat de ser competents, autònoms i 

desafiadors, s’hi poden prendre riscos sense conseqüències serioses per mitjà 

del qual s’aconsegueix l’anhelada flexibilitat cognoscitiva davant les idees 

deficientment estructurades en l’aprenentatge tradicional” (Ramírez, 2015;255). 

 

2.6. La història del videojoc 

Des de la dècada dels anys 50 fins avui, els videojocs han passat de ser un 

passatemps a convertir-se en la indústria de l’oci més poderosa. Sent un element 

bàsic a la vida dels joves atès que estem en una societat digitalitzada totalment. 

És a la dècada dels 50 quan sorgeixen però es discrepa de quin va ser el primer 

videojoc. 

Segons el llibre Raventós i Belli (2008) - Game&Play: La cultura del juego digital 

- [10] Nought and crosses el 1952 ralitzat per Alexander S.Douglas és el primer 

videojoc de la història. 

L'apogeu arriba amb les màquines recreatives Pong a bars i cafeteries. Als 

noranta arriba l'anomenada generació de 16 bits en consoles com Super 

Nintendo. La generació 32 bits revoluciona els jocs 3D que va seguir amb la de 

64 bits. Un dels jocs de més èxit dels noranta és Final Fantasy VII. Multijugadors 

van aparèixer amb els pc gràfics i més tard apareixen les consoles com Xbox o 

Playstation. 

Aprendre a través dels jocs dona l’oportunitat d’aprendre constantment i allò que 

més incentia als alumnes (Prensky, 2003) sent la manca de motivació dels 

alumnes un dels principals problemes d’avui dia. S'han fet estudis que demostren 

millor resultat en alumnes que havien utilitzat videojocs com a complement a 

l'activitat docent. [11] 
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2.7. Avantatges d’aplicar el videojoc en l’educació 

L’investigació de les millors pràctiques en l'aprenentatge ens porta a implementar 

jocs digitals com a solució a la poca participació dels estudiants,  a la necessitat 

de coneixements com tecnologia, ciència o matemàtiques i per afrontar grans 

desafiaments en l’educació. 

Les noves tecnologies van entrar a les aules fa dècades però encara no s'han 

proveït els centres de la formació i la infraestructura necessària per aconseguir 

el màxim rendiment. No s'ha apostat per la transformació digital educativa 

malgrat els estudis que demostren els seus beneficis. [12] 

Amb el confinament i la comunicació digital, el debat sobre la importància de la 

tecnologia a la pedagogia torna a ser el centre de l'educació però resideix en els 

líders de la indústria i els polítics, els mecanismes per progressar en el 

desenvolupament i la recerca.  

Aquestes tecnologies ajuden a aconseguir competències digitals bàsiques per al 

món laboral y un aprenentatge interactiu on es participa simulant un context real. 

Amb les TICS l’alumne és el centre de tot el procés i els espais s’amplien deixant 

enrere l’aula. Els alumnes i els professors seguiran nous rols i diferents formes 

de relacionar-se. Apareixen beneficis per l’alumne com: 

• Augmentar  la capacitat de resposta al plantejament de problemes amb 

un temps de resolució y el pensament crític  al fer reflexionar  al jugador 

amb el transfons social i ètic. 

• Estimular l'atenció, la memòria visual i la creativitat donat que es 

plantegen situacions que requereixen concentració, l'ús de la imaginació i 

la memòria per recordar dades per poder-les resoldre. 

• Ajudar a la millora de la lògica, planificació , orientació i motricitat si volen 

guanyar el joc. 

• Fomentar el Treball en equip en realitzar partides amb diversos jugadors 

amb un objectiu comú (Segons el californià Institute for the Future (IFTF) 

• Millorar el lideratge i l'estratègia donat que el videojoc millora la resolució 

de conflictes posant el jugador en situació de comandament, controlant 

altres jugadors i prenent decisions (segons a Universitat de Pittsburgh). 
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• Aprendre idiomes amb xats, les instruccions de la pantalla i fins i tot amb 

la narració de la història 

• Facilitar el pensament crític amb la reflexió dels jugadors. 

Cal no oblidar que els videojocs són simuladors d’experiències, es falla, es 

prenen decisions errònies, s’aprèn de la pràctica. 
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CAPÍTOL 3 

OBJECTIUS 
 

Aquest TFG presentarà objectius general i específics per tal de poder realitzar 

aquest. 

3.1. Objectiu General 

• L’objectiu principal d’aquest TFG es la creació d’un videojoc educatiu amb 

el framework de Unity per tal de que l’alumne desenvolupi habilitats com 

memòria visual, augment de capacitat de resposta, capacitat matemàtica, 

etc., a la vegada que crea un hàbit saludable. 

Aquest videojoc estaria conforme lo disposat a l’article real Decret 

1105/2014, de 26 de desembre, l’educació Secundaria obligaria  

contribuiria en el desenvolupament dels alumnes en diferents capacitats 

[13] 

3.2. Objectius parcials 

• Utilitzar una plataforma comú i fàcil d’utilitzar. 

• Fomentar la creació d’una competitivitat sana entre jugadors, alumnes o 

companys. 

• Crear un sistema de joc senzill, simple i fiable que sigui atractiu i 

engrescador. 

• Que els jugadors puguin arribar a conèixer i aplicar eficaçment  el 

llenguatge tècnic-gràfic per obtenir hàbits d’observació i precisió per tal de 

superar les dificultats que es presenten. 

 

  



- 12 - 
 

CAPÍTOL 4  

ESTAT DE L’ART 
 

En aquest capítol s’explicaran les característiques principals del framework que 

s’ha emprat per dur a terme el desenvolupament de l’aplicació. S’ha utilitzat la 

documentació de Unity com a font d’informació principal. [14] 

 

2.1. Unity 

Per crear aquest videojoc s’ha decidit utilitzar el motor de joc i Framework 

anomenat Unity. Aquest és el motor de joc més popular i utilitzat del sector, i a la 

vegada, ja porta uns anys sent el protagonista de l’industria gràcies a les facilitats 

que aporta per al desenvolupador i a les característiques que presenta.  

Degut a que tota la part pràctica, el desenvolupament i programació de 

l’aplicació, ha estat realitzada amb aquest motor de joc, es farà un breu resum 

de com funciona, de les seves possibilitats i de les seves característiques.  

 

2.1.1. Introducció 

Unity és un motor de videojocs multi plataforma creat per Unity Technologies, 

que està disponible com a plataforma de desenvolupament en diferents sistemes 

operatius. La seva primera versió va ser pública l’any 2005 i es va crear amb la 

intenció de crear projectes en els equips amb plataforma Mac. Tot i així, ha anat 

evolucionant i transformant-se gràcies al constant èxit de les eines que feia servir 

i el potencial del motor. Actualment, el seu objectiu principal és el 

desenvolupament de videojocs, però també serveix per dur a terme aplicacions 

que continguin i utilitzin recursos multimèdia o contingut digital en 3D. 

Com ja s’ha mencionat, un dels grans beneficis de Unity és el fet de ser multi 

plataforma. Permet el desenvolupament de videojocs o aplicacions per a Web, 

PC, dispositius mòbils, Smart Tv’s, consoles i fins i tot dispositius de realitat 

virtual. 

A més, compta amb una comunitat molt extensa i activa que fan molt més fàcil i 

la immersió en el seu software. 
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2.2. Motor de Videojoc 

Unity fa possible la creació de videojocs sense  haver de conèixer algunes de les 

tecnologies subjacents relacionades amb el desenvolupament dels videojocs. 

D’aquesta manera fa possible que potencials desenvolupadors de videojocs 

només s’hagin de centrar en les mecàniques del jocs i utilitzin un enfocament 

d’alt nivell per a crear jocs utilitzant llenguatges de programació i scripting com 

JavaScript o C#. El terme alt nivell, en aquest cas, fa referència a que quan es 

crea un joc amb un motor de joc, no hi ha necessitat de preocupar-se sobre com 

el software renderitzarà el joc o com es comunicarà amb la targeta gràfica per 

optimitzar la velocitat d’aquest. 

D’aquesta manera, qualsevol motor de joc es divideix en dues parts, el motor 

d’execució i el creador de món. 

El primer és la base per a que un joc funcioni, implementant i assegurant-se de 

que totes les “problemàtiques” mencionades anteriorment no les hagi de 

solucionar el programador o dissenyador del videojoc. Conté tota la funcionalitat 

necessària per a que un sistema operatiu pugui executar un videojoc.  

El creador de món és el que permet al desenvolupador crear l’entorn, els 

objectes, botons, figures, escenaris, personatges, etc., que es mostraran, o no, 

per pantalla i amb els que interactuarà el jugador. 

Una característica important de Unity és que el creador de món funciona una 

capa per damunt del motor d’execució, és a dir, el creador de món s’executa per 

damunt del motor d’execució. Això permet que el joc es pugui executar des de el 

mateix framework, i d’aquesta manera es fa possible la correcció d’errors de 

manera ràpida.  
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2.3. Beneficis d’utilitzar un motor de videojoc 

Utilitzar un motor de videojoc generalment oferirà les següents avantatges i 

beneficis [15]: 

• Desenvolupament accelerat: Es disposa de llibreries per defecte que el 

desenvolupador pot utilitzar per accelerar el procés de creació del 

videojoc i facilitar a vegada aquesta tasca. Aquestes acostumen a ajudar 

a implementar mecàniques generals i bàsiques, físiques o elements 

d’interfície d’usuari, entre d’altres.  

• Entorn de desenvolupament integrat (IDE): Un IDE – Integrated 

Development Environment – ajuda a crear, compilar i gestionar el codi, a 

la vegada que inclou algunes eines útils que fan que els desenvolupament 

i el debugging siguin més eficients.  

• Interfície Gràfica d’Usuari (GUI): La GUI – Graphical User Interface – 

permet entendre i previsualitzar com es veurà el joc sense haver de 

compilar el codi. També permet crear objectes i realitzar tasques bàsiques 

en ells com transformar-los, aplicar-los-hi textures, animar-los, etc. 

•  Desenvolupament multi plataforma: Com ja s’ha esmentat, Unity presenta 

aquest benefici, però no és l’únic que permet el desenvolupament de 

videojocs per a múltiples plataformes sense haver de re programar la 

majoria del joc.  

 

2.4. Elements bàsics de Unity 

La creació de tot videojoc mitjançant Unity implementarà d’una forma o altra la 

majoria o tots els elements bàsics que es presentaran a continuació. 

 

2.4.1. Escenes 

Cada videojoc emmagatzema una gran quantitat d’informació mentre s’utilitza i 

per a que funcioni segons la voluntat del desenvolupador. Aquesta informació 

ha de poder ser accedida de forma ràpida i eficient per a que l’execució sigui 

fluïda. Per a això, es situen tots els recursos en memòria. Molts d’aquests 

recursos, però, són de naturalesa gràfica i per tant molt pesats. Això fa que 

sigui ineficient carregar tot el joc completament des de l’inici. 
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La solució, dividir el joc en diferents nivells i carregar només la informació 

necessària de cada nivell a cada moment.  

Aquests nivells, són les escenes de Unity. Cada pantalla diferent, cada nivell, 

cada menú que el jugador tingui a l’abast serà una escena. Aquestes contenen 

els objectes del videojoc. A cada escena es pot col·locar ambient, fons, 

obstacles, decoracions, personatges, botons, etc., i cadascun d’aquests són 

essencialment, GameObjects.  

 

Figura 1. Escena de Unity 

 

2.4.2. GameObjects 

Cada objecte en un joc és un GameObject. Cada GameObject requereix de unes 

propietats per poder-se convertir en un botó, una llista, un missatge, un 

personatge o un element decoratiu.  

Podem entendre el GameObjects com contenidors buits on poder guardar les 

peces necessàries per construir una llum, un arbre, una pilota, un enemic, etc. 

Quan a un GameObject li atorgues unes característiques i propietats 

específiques obtens un objecte únic i diferent a la resta. Aquestes propietats a 

Unity les atorguen els Components. D’aquesta manera, per poder avançar en la 

creació del videojoc és essencial i necessari entendre el funcionament i varietat 

de Components que poden tenir els GameObjects.  

Tot i així s’ha de recordar que, per essència, tot el que es veu en pantalla, és un 

GameObject. 
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2.4.3 Components 

Com ja s’ha esmentat, els components representen les característiques que 

defineixen un GameObject. Unity té implementats per defecte molts components, 

des de físiques fins renders. Tot i així, tots els scripts que el desenvolupador 

programi per al joc, es poden afegir com a Component i formar part del 

funcionament d’un GameObject.  

Per exemple, es pot programar mitjançant un script el moviment d’un 

GameObject per a que sempre realitzi el mateix patró. Si se li afegeix l’script com 

a Component, aquell GameObject passarà a canviar la seva posició de forma 

constant i repetida. Per altra banda, també es pot programar el funcionament 

d’un menú mitjançant un script i annexar-lo a un GameObject invisible, que tingui 

com a únic objectiu gestionar el menú. Les possibilitats són gairebé il·limitades.  

Per defecte, quan es crea un GameObject, només conté el Component 

Transform que indica la posició, rotació i escala de l’objecte dins l’escena. Això 

és degut a que Unity organitza els GameObjects jeràrquicament, i un 

GameObject que és fill d’un altre, tindrà els valors de la seva posició del 

component Transform relatius als del seu pare. D’aquesta forma, els canvis en 

la posició del pare afectaran també a la dels fills.  

Tots els Components que s’hagin utilitzat per desenvolupar l’aplicació i joc 

d’aquest TFG s’explicaran quan se’ls esmeni per primer cop.  

 

Figura 2. GameObject (Cube) amb els seus respectius Components 
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2.5. Editor de Unity 

L’editor de Unity és el menú que el desenvolupador té a l’abast per a poder 

gestionar i crear el videojoc. És bàsicament la IDE mencionada anteriorment, i 

que forma part del creador de món de Unity.  

Per defecte, compta amb una gran quantitat de finestres, pestanyes o llengüetes 

amb finalitats específiques que ajuden a poder desenvolupar el joc. Les més 

importants són: 

• Escena: En aquesta finestra es pot observar, editar i modificar l’escena 

que s’està gestionant actualment. Aquesta vista mostra tots els 

GameObjects que contingui aquesta escena. Aclarir que com es mostra 

el joc en aquesta vista, no és la representació real de com veurà el jugador 

el videojoc quan l’estigui jugant.  

 

 

Figura 3. Vista d’Escena del Puzle “Creuar el Riu” 

 

 

 

• Vista de Joc: Aquesta finestra mostra com veurà el jugador l’escena o el 

joc que s’estigui executant en aquell moment. Es pot agafar de referència 

per observar possibles errors o conductes dels GameObjects que no 

interessin i fer correccions d’errors de manera eficient. Es pot executar el 

joc gràcies al botó de play, i jugar-lo en aquesta finestra.  
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• Jerarquia: Pestanya que mostra la jerarquia de GameObjects existent en 

aquella escena. Permet gestionar-los, manipular-los, seleccionar-los i 

canviar la jerarquia de forma senzilla i eficient. Permet activar o 

desactivar-los per a que no siguin accessibles des de l’escena, o fer que 

no siguin seleccionables des de la vista d’Escena, fet que facilita les 

tasques d’edició quan hi ha molts GameObjects junts en una escena.   

Els GameObjects situats més avall de la jerarquia es mostraran al joc per 

damunt dels que ho estan a dalt.  

 

 

Figura 4. Jerarquia d’un dels Puzles d’aquest projecte 
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• Inspector: En aquesta finestra es mostren tots els components del 

GameObject seleccionat en aquell moment. És des de aquí des de on es 

poden editar les propietats dels objectes i manipular les seves 

funcionalitats.  

Per ordre, la informació que apareix és el nom del GameObject, l’etiqueta 

i la capa on es mostrarà, i a continuació tots els Components que 

contingui.  

 

 

Figura 5. Inspector de Unity, mostrant components de la càmera de l’escena 

 

• Consola: Aquesta llengüeta conté la consola de Unity, que mostrarà els 

errors que hi pugui haver, imprimirà els missatges per comanda que hi 

puguin ser i mostrarà tota la informació provinent del compilador i el motor 

d’execució. 

• Projecte: Aquesta pestanya conté totes les carpetes i arxius que conté i a 

les que té accés el videojoc.  
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CAPÍTOL 5  

DISSENY DEL VIDEOJOC 
 

Un cop explicades les característiques, propietats i bases del framework i motor 

de joc amb el que s’ha desenvolupat l’aplicació i videojoc d’aquest TFG es 

necessari abordar el disseny d’aquest, pas previ a l’explicació del 

desenvolupament tècnic com a tal.  

És essencial tenint en compte els objectius principals del videojoc i seguir la idea 

de crear un hàbit saludable on els jugadors tinguessin una motivació per dedicar 

una petita estona diària a exercitar el cervell i pensar. 

D’aquesta manera, neix PuzzleMates, un joc on cada dia es presenta al jugador 

amb un repte o puzle diari que ha de superar i on podrà competir amb els seus 

amics per ser el jugador que més puzles ha realitzat. El nom surt d’un joc de 

paraules combinant Puzzle i Mates, de l’anglès companys o col·legues. S’utilitza 

el terme puzles com a referència d’un dels jocs que s’ha utilitzat d’inspiració. 

 

3.1. Inspiració 

El disseny d’aquest videojoc s’ha inspirat en una saga famosa de videojocs de la 

consola NintendoDS que va triomfar moltíssim en les seves primeres entregues. 

Al fer això, s’intenta recollir els elements que van fer brillar aquesta saga i 

recuperar-los per a presentar al jugador una proposta atractiva i engrescadora. 

A la vegada, es barregen els elements de la saga anterior amb una espècie de 

xarxa social que busca crear o incentivar a la competitivitat amb altres jugadors. 

Són bastantes les aplicacions d’aprenentatge que intenten o de fet implementen 

aquest recurs per enganxar o d’alguna manera, obligar el jugador a accedir a 

l’aplicació per realitzar la tasca indicada.  

D’aquesta manera, les inspiracions principals d’aquest joc han estat: 
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3.1.1. Saga del Professor Layton  

 

El Professor Layton és una sèrie de videojocs de misteri i puzles creada per 

l’empresa Level-5, engegada el 2007 i destinada a les consoles de NintendoDS 

i Nintendo3DS principalment, tot i que en els darrers anys s’han publicat nous 

títols de la saga per a Android i iOS.  

En aquesta sèrie de jocs, el Professor Layton, un arqueòleg britànic de renom, i 

el seu ajudant Luke, un aprenent i estudiant jove, viuen i resolen misteris que 

se’ls presenten tot solucionant puzles i reptes pel camí.  

En aquests jocs es presenta una història atractiva, on els protagonistes es veuen 

atrapats per un misteri que sembla irresoluble, i uns personatges amb un caràcter 

i profunditat molt simples i marcats. Els protagonistes han de resoldre un misteri 

diferent a cada joc, tot parlant amb els ciutadans, explorant diferents racons de 

les ciutats, pobles o escenaris on es trobin, a la vegada que busquen pistes, 

resolen endevinalles i superen reptes, que en el món del joc se’ls fa referència 

com a Puzzles.  

 

 

Figura 6. El Professor Layton i el seu aprenent Luke Triton 
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Un Puzle en aquest joc és tota prova que requereix d’un esforç mental per 

arribar-hi a la solució. És un enunciat on es presenta un repte, ja sigui en forma 

d’equació o problema on és necessari realitzar un càlcul matemàtic, fins reptes 

interactius on has de moure un personatge per un taulell amb certes regles 

específiques. Cada joc acostuma a tenir més de 150 Puzles diferents i variats 

que fan que l’experiència, malgrat haver superat el misteri principal, no s’acabi 

fins que els has trobat i resolt tots.  

D’aquesta sèrie de videojocs, se n’ha extret clarament, la idea dels puzles i 

reptes, sota la idea d’utilitzar-los com a proposta interactiva i interessant per 

presentar un problema.  
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3.1.2. Brain Training del Dr. Kawashima. Quants anys 

té el teu cervell? 

Brain Training del Dr. Kawashima. Quants anys té el teu cervell?,  també conegut 

com Brain Training és un videojoc de lògica i puzles desenvolupat i distribuït per 

Nintendo per a la seva consola, NintendoDS. Pertany a la sèrie de videojocs 

Training, també creada per Nintendo. Va ser publicat el 2005 a Japó. Tal com 

indica el seu nom, va ser creat pel Dr. Kawahima. 

Durant el videojoc el jugador es troba amb la cara d’aquest doctor, qui serà el 

seu mentor durant la seva experiència de joc i a través de tots els exercicis i 

proves mentals que el joc proposi al jugador, tot donant-li consells i explicant les 

regles i funcionaments de cadascun d’ells.  

Aquest és un joc destinat simplement a desenvolupar i millorar les capacitats 

mentals i cognitives del jugador, ja que tots els exercicis que proposa el joc tenen 

una finalitat pedagògica i cognitiva.  

L’objectiu principal d’aquest joc va molt relacionada amb l’objectiu principal del 

videojoc proposat en aquest TFG, i per tant es va trobar adient seguir una 

proposta similar a la que es presenta en ell.  

 

 

Figura 7. Portada del joc Brain Training, i avatar del Dr. Kawashima  
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3.1.3. BeReal i DuoLingo 

Per altra banda, ja són moltes les aplicacions que utilitzen el recurs d’incentivar 

a que el jugador entri o accedeix a l’aplicació dia rere dia per a no perdre una 

ratxa, d’aquesta manera poc a poc es crea un hàbit que en funció de l’aplicació 

té uns resultats o uns altres en el jugador.  

La funció de la ratxa, o en el cas del videojoc d’aquest treball, la quantitat de 

puzles diaris realitzada serveix simplement per a incentivar el jugador a que cada 

dia realitzi el repte que es proposa i d’aquesta manera treballi i desenvolupi 

capacitats cognitives una estona al dia, hàbit que a la llarga és molt saludable.  

Com a exemples, BeReal és una xarxa social on un cop al dia a l’usuari li arriba 

una notificació i se’l avisa de que és hora d’immortalitzar el moment. D’aquesta 

manera l’usuari fa una foto davantera i del darrera del mòbil i la penja a una xarxa 

social on tots els seus amics ho podran consultar. D’aquesta forma és una 

actualització diària, a moments aleatoris del dia, del que l’usuari està fent en 

aquell moment.  

DuoLingo per altra banda és una aplicació destinada a l’aprenentatge d’idiomes 

mitjançant exercicis i lliçons interactives. L’aplicació t’insta a realitzar com a 

mínim una lliçó diària per a que els resultats siguin notoris, i si l’usuari ho fa, 

comença a tenir una ratxa de dies seguits realitzant lliçons. En aquesta aplicació 

també hi ha la possibilitat d’afegir amics i consultar les lliçons que fan, els idiomes 

que aprenen i els dies de ratxa que porten.  

D’aquest tipus d’aplicacions se n’aprofita el concepte de ratxa i hàbit diari que 

tenen com a objectiu que l’usuari busqui i vulgui accedir diàriament a l’aplicació. 

  

 

Figura 8. Icona de l’aplicació mòbil de DuoLingo 
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3.2. Disseny del Videojoc 

En aquest punt s’explicarà el disseny del videojoc que s’ha seguit fins tenir una 

demo operativa.  

Com s’ha explicat anteriorment el joc girarà al voltant dels reptes o problemes 

anomenats puzles. Es va decidir crear cinc puzles diferents amb tres dificultats 

o variants de cadascun d’ells, fent un total de 15 reptes i per tant habilitant l’usuari 

per una experiència de joc de 15 dies hàbils.  

L’única motivació serà superar el repte proposat diàriament per així poder 

augmentar la quantitat de puzles realitzats i poder competir amb altres jugadors.  

 

3.2.1. Menú Principal 

D’aquesta manera, es crea un menú principal, on l’usuari tindrà accés a totes les 

funcionalitats que es presenten en el joc.  

Primerament, l’usuari s’haurà de registrar per crear un compte amb el que se’l 

podrà identificar, mitjançant l’ús de correu electrònic, usuari i contrasenya, i amb 

els quals altres jugadors el podran localitzar. Un cop s’hagi registrat, no farà falta 

que l’usuari torni a indicar les seves credencials, i cada cop que s’inicialitzi l’app 

apareixerà el menú principal. 

En aquest menú hi haurà dos botons principals, un que conduirà al puzle diari i 

un altre que desplegarà el menú social, on podrem afegir amics i consultar punts. 

A part, hi haurà un botó que desplegarà un missatge de text on s’explicarà com 

funciona i quin és l’objectiu de l’aplicació, i un altre per tancar la sessió per si el 

jugador vol canviar de compte.  
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3.2.2. Puzles 

Per altra banda, els cinc puzles escollits han estat: 

Llumins  

Aquest joc o puzle consisteix en moure els diferents llumins perquè compleixin 

el requisit establert en l'enunciat. Hi ha tres versions d'aquest puzle ordenades 

per dificultat, dues d'elles són càlculs o equacions matemàtiques, en l'altra s'ha 

de pensar per a formar una figura geomètrica. El funcionament d'aquest puzle és 

bàsicament alterar la distribució o disposició dels llumins d'una forma que es creï 

la figura geomètrica que es requereix o que es corregeixi l'equació matemàtica 

tenint en compte una limitació: el jugador només pot moure un llumí. 

Creuar el riu 

En aquest puzle el jugador haurà de transportar mitjançant una bassa amb una 

capacitat determinada els objectes o personatges d'un costat bandeja del riu a 

l'altre costat. Aquest puzle també presenta tres variacions cadascuna amb regles 

o restriccions específiques, per exemple, en el puzle de la imatge no pot haver-

hi més llops que ovelles en cap costat del riu i la bassa només podrà transportar 

com a màxim dos animals i com a mínim un. El jugador haurà de transportar als 

animals d'una riba a l'altra del riu i tindrà com a repte personal fer-lo en el menor 

nombre de passos possibles. 

Viatge del cavall 

Aquest puzle d'escacs té com a protagonista el cavall. Les 3 versions d'aquest 

puzle presenten com a única diferència la grandària del seu tauler augmentant 

la dificultat a mesura que augmenta la grandària del tauler. En aquest problema 

es proposa al jugador fer que el cavall recorri totes les caselles del tauler sense 

visitar cap casella dues vegades. Es recorda al jugador que el cavall en els 

escacs es mou d'una forma especial: dues caselles cap a una direcció i una 

casella perpendicular a aquesta direcció, és a dir en forma de L. 

Per a facilitar la feina a l'usuari o jugador es marcarà amb una x les caselles on 

el cavall pot aterrar i amb un cercle verd les caselles que ja s'han visitat. 
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El problema de les reines 

El problema de les reines també és un problema d'escacs. En aquest cas a 

diferència del puzle anterior, es té com a protagonista a la reina, figura que pot 

matar a totes les fitxes situades en la mateixa fila, columna o diagonal que ella. 

Per a aquest puzle es proposa segons la grandària del tauler i la dificultat del 

puzle, situar en ell un nombre determinat de reines sense que elles es puguin 

matar entre si. Aquest repte és més difícil segons s'augmenta la grandària del 

tauler i el nombre de reines que s'han de situar en ell. 

El camí de gel 

Per a aquest últim puzle es presenta a l'usuari un tauler similar al d'escacs, un 

personatge i unes barreres situades entre casella i casella del tauler. S'explica al 

jugador que el tauler consisteix en un terreny gelat i que el jugador ha d'arribar 

d'una punta a l'altra del tauler, especificades cadascuna amb una fletxa verda, 

relliscant a través del gel. És a dir, el personatge només pot anar en una direcció 

relliscant pel gel fins a topar amb una barrera, on xocarà, pararà i podrà canviar 

de direcció. 

Per a aquest puzle es reutilitzen les imatges utilitzades en altres puzles, com el 

tauler i els llumins. 
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CAPÍTOL 6  

DESENVOLUPAMENT DEL SOFTWARE 
 

En aquest capítol s’explicarà i es redactarà el procés de desenvolupament de 

software i la creació dels diferents nivells, menús i pantalles del videojoc. 

     

4.2. Desenvolupament de Puzles 

En aquest apartat es redactaran els processos de desenvolupament de cada 

puzle. Les dinàmiques i el funcionament generals de l'aplicació es redactaran en 

el següent punt juntament amb el desenvolupament del menú principal. 

 

4.2.1. Llumins 

Anteriorment s'ha explicat en què consisteixen aquests puzles. Els elements que 

es necessitaran seran: un GameObject que gestioni el funcionament i les regles 

del problema, suficients llumins per a crear el problema i una còpia de tots ells, 

un fons, un comptador i finalment una sèrie de botons de funcions variades. 

El primer pas és crear una escena que contingui un fons i crear tants 

GameObjects com a llumins requereixi el puzle, juntament les seves còpies. 

Com ja s'ha dit anteriorment, per defecte quan es crea un GameObject aquest 

tindrà un component, Transform, que especifica la posició, rotació i escala 

d'aquest GameObject en l'escena. Es procedeix a canviar aquest component per 

RectTransform, que és un altre component que realitza la mateixa funció però 

que alhora permet ancorar els GameObjects a una posició de la pantalla perquè 

s'adaptin a la resolució d'aquesta. És a dir, per a pantalles més petites la 

grandària i la posició dels llumins variarà i es mantindran dins de la pantalla. A 

partir d'ara i en tots els GameObjects, incloent-hi botons, fons i personatges, 

s'inclourà aquest component. 

Aquest component contindrà les posicions de cadascuna dels llumins i la seva 

rotació. Per als llumins que es disposin horitzontalment la rotació haurà de ser 

de 90 graus, positius o negatius. 
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Una vegada situat cada llumí en el seu lloc, i amb la seva respectiva rotació 

corresponent s'hauran de situar les còpies d'aquests llumins amb exactament els 

mateixos valors en el seu respectiu component RectTransform. Pròximament es 

veurà per a què s'usaran les còpies. 

Un altre component essencial dels llumins haurà de ser la imatge. En aquest es 

pot especificar el sprite del GameObject, és a dir quina imatge representa aquest 

GameObject. A part es pot modificar el valor RGB i Alfa del color de l'objecte, és 

a dir es pot aplicar una màscara de color sobre ell o regular l'opacitat amb la qual 

apareix en pantalla. Per a les còpies s'aplicarà una màscara grisa perquè 

apareguin enfosquides. 

Finalment, en els objectes de llumí originals, és a dir, no en les còpies, s'afegirà 

un component en forma de script. Aquest script permetrà al jugador arrossegar i 

deixar anar els llumins a disposició per la pantalla mitjançant el dit. D'aquesta 

manera els llumins originals se situaran per sobre de les còpies i quan el jugador 

mogui alguna d'elles quedarà la silueta del llumí en la seva posició original. 

 

 

Figura 9. Components dels GameObjects corresponents als llumins originals 
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En els llumins còpia s'afegirà un altre component diferent en forma de script, que 

permetrà a l'usuari deixar anar el llumí original prop del llumí còpia, que recordem 

representa la posició inicial del llumí, i que això el situa automàticament damunt 

tornant a la posició inicial. 

Una vegada fet això, si executéssim el joc, tindríem un sistema Drag & Drop amb 

el qual poder jugar. Però es necessita establir les normes i la comprovació de la 

solució del puzle. 

Per a això es crearà un nou script, lligat a un GameObject buit, on es comprovarà 

que l'únic llumí que s'ha de moure és el que en efecte es mou, i que de fet ho fa 

fins a la posició que correspon. Per a comprovar això últim, es creen dos objectes 

buits amb dos components: RectTransform i BoxCollider. El segon component 

permet al GameObject establir uns límits que representen fronteres i amb els 

quals, en script, es pot saber si hi ha un altre GameObject amb el que col·lideix 

o està dins d'elles. Bàsicament es comprovarà que l'únic llumí que s'ha de moure 

està dins d'aquestes fronteres. 

En aquest cas els GameObjects que s'encarreguen de tenir aquestes fronteres 

són Resultado i CasiResultado, com s'aprecia en la imatge de la jerarquia 

d'aquesta escena. 

Posteriorment s'ha d'establir el funcionament dels botons. En cada puzle hi haurà 

els mateixos botons, d'aquesta manera se simplifica la complexitat de l'aplicació 

i l'usuari disposa d'una interfície d'usuari molt més simple i fàcil d'entendre.  

Els botons compten amb els components RectTransform, Image i Button. Aquest 

últim component permet establir els colors del botó en totes les seves fases i 

alhora establir la seva funció quan es faci clic sobre ell. en la majoria dels casos 

es dirà a una funció perquè es canviï d'escena o es mostri un missatge específic, 

o bé s'activaran i desactivaran objectes de la jerarquia perquè apareguin o no 

apareguin en pantalla respectivament. 

El primer botó, representat mitjançant la icona d'una casa, és el botó Home, que 

condueix al menú principal. El segon botó és el botó d'informació que simplement 

torna a mostrar l'enunciat del puzle al jugador. El tercer botó és el botó Restart, 

que permet al jugador retornar tots els llumins a la seva posició inicial. finalment, 
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el botó Ready al qual el jugador ha de donar quan aquest cregui que ha donat 

amb la solució. aquest botó comprovarà que la solució és correcta. en cas 

afirmatiu desplegarà per pantalla un missatge de confirmació, i en cas contrari 

un missatge oposat. Hi ha tres objectes relacionats amb aquests missatges 

situats en la jerarquia. 

 

Figura 10. Jerarquia del Puzle Llumins – Nivell 1. 
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El funcionament de cada 1 d'aquests botons es recull en funcions diferents dins 

del script de gestió de nivell lligat al GameObject buit esmentat anteriorment. 

Finalment, el comptador. El comptador està compost per dos GameObjects. El 

primer, el pare compta amb RectTransform i Image. El fill compta també amb 

RectTransform, però implementa TextMeshPro, una llibreria addicional de Unity 

que permet establir i editar text en un GameObject de manera còmoda i eficaç. 

El valor d'aquest text es modificarà a mesura que es falla en la solució del puzle, 

és a dir, el valor del comptador augmentarà per cada intent fallit del jugador. 

Aquest valor es modifica en el script de gestió de nivell situat en el GameObject 

buit esmentat anteriorment. 

Fet això es tindrà un puzle operatiu. Cal destacar que la distribució i quantitat de 

llumins varia segons el nivell, i que els GameObject que contenen les fronteres 

per comprovar els resultats també s’han de moure. Per la resta, no fa falta editar 

ni canviar res més. 

 

Figura 11. Disseny i vista de Joc del Puzle Llumins – Nivell 1 
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4.2.2. Creuar el riu 

En aquest puzle, el jugador només haurà d’interactuar amb botons per poder 

jugar. D’aquesta forma es segueix amb el concepte d’interfície simple i senzilla 

d’utilitzar.  

De la mateixa manera, el procés comença per analitzar la quantitat de 

GameObjects que es necessiten. En aquest cas, per al primer nivell d’aquest 

puzle, es necessitarà un GameObject per cada personatge i per la barca, una 

sèrie de botons addicionals als mencionats anteriorment, el mateix comptador, i 

un escenari de fons.  

L’escenari de fons, de la mateixa manera que en el puzle anterior, només canvia 

el sprite del seu component Image. 

Pel que fa als personatges, cadascun d’ells té un sprite diferent dins el seu 

Component Image, i a la vegada es situa en una posició diferent. De la mateixa 

manera que la barca.  

Els botons addicionals en aquest cas són: Botó per buidar la barca, en cas de 

que estigui plena; botó per fer viatjar la barca, en cas de que estigui plena; i un 

botó per cada personatge, que fa que pugi a la barca si aquesta es troba a la 

mateixa vora del riu que el personatge en qüestió. 

 

 

Figura 12. Disseny i vista de Joc del Creuar el Riu – Nivell 1 
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Fins aquí no hi ha cap novetat que diferenciï massa el puzle anterior amb aquest. 

La diferència arriba quan, es creen GameObjects, que només tenen com a 

Component el RectTransform, és a dir són objectes invisibles, que es faran servir 

com a destí dels personatges i la barca. És a dir, el script que gestionarà les 

normes i el funcionament del puzle, implementarà una funció que permet a un 

objecte moure’s, variar lentament la seva posició, fins a un destí, que és un 

d’aquests GameObjects.  

D’aquesta manera, cada personatge té una posició assignada a cada vorera, i la 

barca té dues posicions a les quals poden accedir-hi en funció de si està plena o 

no. 

 

 

Figura 13. Jerarquia del Puzle Creuar el Riu– Nivell 1 
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4.2.3. Viatge del Cavall 

En aquest puzle, el fons estarà conformat per imatges de fusta i un taulell 

d’escacs d’unes mides determinades. L’únic personatge que hi haurà en aquest 

cas serà el caball, tot i que no serà un únic GameObject.  

 

 

 

Figura 14. Disseny i vista de Joc del Viatge del Cavall – Nivell 1 

 

Per dur a terme aquest puzle, a cada casella del taulell se li assigna un botó. 

Aquest botó podrà tenir dues imatges, o bé una creu vermella, o bé un cercle 

verd. La creu vermella indicarà les possibles caselles on pot caure el cavall, 

mentre que el cercle verd serà una casella ja visitada. La imatge del botó 

s’alterarà per script segons el valor de la casella. Cada casella tindrà tres 

booleans per controlar si el cavall està sobre seu, si ha estat visitada, i si ha 

d’estar activa amb la creu vermella o no.  
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Cada botó, tindrà com a fill un GameObject amb la imatge d’un cavall, situat en 

la mateixa posició del pare. D’aquesta manera, quan es cliqui en un botó per 

viatjar a ell, el cavall apareixerà. Tot aquesta gestió, s’especifica en el component 

Button explicat anteriorment i també gràcies a un script que controla l’estat de 

cada botó en tot moment.  

 

 

Figura 15. Inspector i components d’un dels botons del taulell de joc  

del Puzle Viatge del Cavall – Nivell 1 
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4.2.4. Problema de les Reines 

Aquest puzle utilitza els mateixos controls i funcionament que el puzle anterior. 

Els elements que necessita per jugar són exactament els mateixos que en El 

Viatge del Cavall, substituint la imatge del cavall per la d’una reina.  

 

Figura 16. Disseny i vista de Joc del Puzle Problema de Reines – Nivell 1 

També, les dues diferències entre aquest puzle i l’anterior són: 

- En aquest cas quan es clica sobre una casella apareix la reina, i es 

considera una casella ocupada. Quan es torna a clicar sobre ella 

desapareix la reina, i la casella passa a estar lliure. 

- Per altra banda, la condició de victòria del puzle canvia, i per tant la funció 

que comprova la solució també ho fa. Ara s’ha de comprovar que per cada 

reina situada, no hi ha cap altra reina al seu abast. Això es fa, altre cop, 

en un script lligat a un GameObject buit encarregat de gestionar normes i 

funcionament del puzle. 
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4.2.5. El camí de Gel  

Per últim, aquest darrer puzle combina funcionalitats utilitzades en els puzles 

anteriors.  

Primerament, els elements necessaris són el taulell d’escacs que simularà el 

terreny gelat, tantes barreres com siguin necessàries segons el nivell, un 

personatge, 4 botons de direcció, i el mateix conjunt de botons i comptador 

esmentat anteriorment.  

 

 

Figura 17. Disseny i vista de Joc del Camí del Gel – Nivell 1 

 

El personatge i els 4 botons direccionals es mouen en conjunt degut a que són 

fills d’un GameObject i el que es mou en realitat és el pare.  

En aquest cas, per marcar la quantitat de caselles que el personatge ha 

d’avançar cada cop que canvia de direcció fins que el para una barrera, cada 

casella té quatre booleans diferents per marcar si té una barrera a l’esquerra, 

dreta, damunt o davall seu. D’aquesta manera cada cop que el personatge 

canvia de casella comprova si entre aquella i la següent hi ha una barrera o no.  
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Els botons direccionals simplement es mostres sempre i quan no hi hagi una 

barrera entre el personatge i la següent casella, i al clicar sobre ells s’inicia el 

procés de mobilització del personatge en una direcció determinada.  

La funció per moure’s a través del taulell i de posició a posició és la mateixa que 

s’utilitza al puzle del riu.  

 

 

Figura 14. Jerarquia del Puzle Camí de Gel – Nivell 1 
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4.2.6. Menú Principal 

Com ja s’ha explicat en l’apartat de Disseny del Videojoc, en aquest menú es 

poden fer tres coses majoritàriament. La primera, accedir al puzle diari que 

presentar l’aplicació; la segona, accedir a la llista d’amics i el taulell de 

puntuacions global per consultar puntuacions i afegir amics; la tercera, tancar la 

sessió amb la que has accedit. 

 

Figura 18. Disseny i vista del Menú Principal 

Bàsicament, la navegació pel menú es fa mitjançant botons. Tots els 

GameObjects de la jerarquia, exceptuant els buits que contenen scripts per 

gestionar funcionament del menú, són botons o imatges del menú. Cada 

submenú és un GameObject que s’activarà o es desactivarà segons la navegació 

i els botons que es premin. Per exemple, el submenú Social, s’activarà quan es 

premi el botó Social, i a la vegada es desactivarà el Menú Principal, per a que no 

es superposin ambdós.  

D’aquesta forma el funcionament del menú és simple, senzill i intuïtiu.  

 

Figura 19. Jerarquia del Menú Principal 
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4.2.7. Microsoft Azure PlayFab 

PlayFab és una plataforma completa server-side utilitzada per crear, gestionar i 

executar jocs en temps real de manera intel·ligent. Microsoft va llançar aquesta 

solució de desenvolupament el 2014. [16] 

Els desenvolupadors utilitzen aquesta solució escalable i rendible per tractar amb 

LiveOps, serveis multi jugador, gestió de continguts, automatització, etc. 

És un desenvolupament de backend ideal per a executar i crear jocs en directe 

sense presses, que té accés al suport de diferents motors, plataformes i botigues, 

incloent Steam, Facebook, Twitch, iOS, Xbox, Unity, PS4 i Nintendo. 

Idle Miner Tycoon, Minecraft, AdVenture Capitalist, i Rainbow Six Siege són jocs 

de renom que estan utilitzant PlayFab. 

PlayFab permet crear un sistema de registre i accés únic per cada joc, on l’usuari 

entra al seu compte privat segons unes credencials que especifica quan es 

registra. Amb aquestes credencials, si s’escau, altres usuaris poden trobar el 

jugador, i compartir així dades importants o, en cas dels multi jugadors, poder 

jugar junts.  

Per al cas d’aquest Treball de Fi de Grau, s’ha decidit implementar i 

desenvolupar aquesta gestió de comptes mitjançant PlayFab degut als 

nombrosos avantatges que presenta.  

PlayFab permet emmagatzemar estadístiques i dades per cada jugador, i 

aplicant-ho a aquest videojoc en particular, s’han emmagatzemat la data de 

registre del jugador, la quantitat de puzles diaris realitzats i també quins 

d’aquests han estat solucionats.  

La quantitat de puzles diaris, com s’ha esmentat anteriorment, s’utilitza a mode 

de puntuació global. En canvi, la data de registre es guarda per calcular quin 

puzle diari ha de desplegar el joc cada dia que passa. Els puzles estan ordenats 

de tal manera que es presenten els 5 reptes diferents segons dificultat. D’aquesta 

manera la dificultat d’immersió de tots els jugadors és la mateixa. 

Gràcies a l’API de la que disposa PlayFab, es poden fer crides client-servidor per 

accedir a aquestes dades i gestionar el funcionament global i específic del joc.  
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CAPÍTOL 7 

CONCLUSIONS 
 

Els videojocs han evolucionat considerablement en els últims anys. 

Ja no son un passatemps o una forma d’oci de la pròpia vida per divertir-se o des 

estressar-se, han passat a tindre uns objectius i ser una eina amb finalitats 

didàctiques (tal com es comprova en diferents estudis) amb una funció molt 

important durant el procés d’aprenentatge-ensenyança on l’alumne aprèn jugant. 

Aplicar els videojocs com a nova tecnologia a les aules requereix de canvis i 

acceptació tant per part dels docents com dels alumnes. 

Els alumnes han de veure els videojocs com un material didàctic, un mitjà 

d'aprenentatge i els professors han de realitzar les activitats adaptant continguts 

de manera atraient i lúdica per tal de generar una ensenyança segons les 

necessitats dels alumnes i poder anar progressant i d'aquesta manera, 

participaran activament, estaran motivats i, per tant, aprendran.  

Aquesta metodologia té com objectiu fomentar  el debat a l’aula,  el pensament 

crític i  la cooperació entre altres. 

Els beneficis a l’aula  son molts, milloren l’aprenentatge, la memòria, la lògica, 

concentració, planificació, la pressa de decisions, fomenten el treball en equip i 

el que es més important no existeix el error si no, l’aprenentatge. 

Malgrat tot això queda molt treball per integrar-los a les aules i que la comunitat 

els consideri també com una eina didàctica. 
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