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Resum 

Actualment existeix una falta d'interès per part dels estudiants a l'àrea de les enginyeries en 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que es pot veure reflectida en el descens 

de les matriculacions universitàries en aquest àmbit. Aquest fet està relacionat amb que la nova 

generació d‟estudiants està constantment en contacte amb tota mena d'aparells tecnològics 

estimulants i a l‟hora de l‟estudi poden sofrir una falta d‟interès per l‟ús d‟una metodologia 

d'aprenentatge més tradicional. En aquest sentit s'ha investigat que l‟ús de jocs com a eina 

educativa pot ser una bona solució per afrontar aquesta falta d'interès. No obstant això, 

actualment no existeixen gaires jocs destinats a aprendre conceptes relacionats amb les 

enginyeries TIC i que proporcionin als estudiants els mecanismes d'ajuda necessaris per donar-

los suport durant l'aprenentatge d‟aquests nous conceptes.  

En aquest projecte es desenvoluparà un joc educatiu per a estudiants amb l‟objectiu de 

proporcionar uns primers coneixements sobre les TIC. Per una banda, per al disseny del joc 

s‟utilitzarà un model conceptual que defineix els elements necessaris per a dissenyar jocs basats 

en resoldre puzles.  A més, aquest model conceptual permet el disseny no només de jocs per a 

PCs, sinó també de jocs tangibles i exploratius (mitjançant tecnologia mòbil). En el nostre cas, 

ens centrarem en la implementació d‟un joc tangible. Per altra banda, pel que fa a la 

implementació, tindrem en compte l‟estàndard educatiu d‟IMS Learning Design, demostrant 

d‟aquesta manera que aquest tipus de jocs es poden beneficiar dels avantatges que aporten els 

estàndards educatius. 

Per tant, en aquest PFC es dissenyarà i implementarà un joc tangible basat en puzles dintre de 

l‟àrea d‟arquitectura d‟ordinadors. El joc constarà de tres mini-jocs que es presentaran com jocs 

de realitat augmentada amb el suport d‟un ordinador i unes peces físiques amb les que 

interactuaran els usuaris. El sistema proporcionarà un sistema d‟ajuda i un sistema de puntuació. 

Per últim, avaluarem el joc en un centre escolar amb estudiants de 4t d‟ESO amb la finalitat 

d'analitzar les valoracions dels estudiants respecte el joc i les pistes proporcionades. 

Paraules clau: TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), Tecnologia Educativa, 

Aprenentatge basat en Jocs, Jocs Educatius,  Jocs basats en puzles, Jocs Tangibles 

 

Resumen 

Actualmente existe una falta de interés por parte de los estudiantes en el área de las ingenierías 

en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se puede ver reflejada en el 

descenso de las matriculaciones universitarias en este ámbito. Este hecho está relacionado con 

que la nueva generación de estudiantes están constantemente en contacto con todo tipo de 

aparatos tecnológicos estimulantes y a la hora del estudio pueden sufrir una falta de interés por 

el uso de una metodología de aprendizaje más tradicional. En este sentido se ha investigado que 

el uso de juegos como herramienta educativa puede ser una buena solución para afrontar esta 

falta de interés. Sin embargo, actualmente no existen muchos juegos destinados a aprender 

conceptos relacionados con las ingenierías TIC y que proporcionen a los estudiantes los 

mecanismos de ayuda necesarios para facilitarles el aprendizaje de estos nuevos conceptos. 

En este proyecto se desarrollará un juego educativo para estudiantes con el objetivo de 

proporcionar unos primeros conocimientos sobre las TIC. Por un lado, para el diseño del juego 

se utilizará un modelo conceptual que define los elementos necesarios para diseñar juegos 

basados en resolver puzles. Además, este modelo conceptual permite el diseño no sólo de 

juegos para PCs, sino también de juegos tangibles y explorativos (mediante tecnología móvil). 

En nuestro caso, nos centraremos en la implementación de un juego tangible. Por otra parte, en 

cuanto a la implementación, tendremos en cuenta el estándar educativo de IMS Learning 

Design, demostrando de esta manera que este tipo de juegos se pueden beneficiar de las ventajas 

que aportan los estándares educativos. 



Por tanto, en este PFC se diseñará e implementará un juego tangible basado en puzzles dentro 

del área de arquitectura de ordenadores. El juego constará de tres mini-juegos que se 

presentarán como juegos de realidad aumentada con el apoyo de un ordenador y unas piezas 

físicas con las que interactuarán los usuarios. El sistema proporcionará un sistema de ayuda y un 

sistema de puntuación. Por último, evaluaremos el juego en un centro escolar con estudiantes de 

4 º de ESO con la finalidad de analizar las valoraciones de los estudiantes respecto al juego y las 

pistas proporcionadas. 

Palabras clave: TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), Tecnología 

Educativa, Aprendizaje basado en Juegos, Juegos basados en puzles, Juegos Tangibles. 

 

Abstract 

Nowadays there is a lack of interest from students in the area of the Information and 

Communications Technology (ICT) engineering education. In fact, there is a decline in 

students‟ enrollment in this area of knowledge. This fact is related to new generation of students 

that they are constantly in contact with all kinds of stimulating technological devices and as a 

consequence they may suffer a lack of interest for using a more traditional learning 

methodology. In this sense, it has been investigated that the use of games as an educational tool 

can be a good solution to fight with this lack of interest. However, currently there are not many 

games for learning concepts related to the ICT engineering and to provide students with the 

necessary support mechanisms to facilitate the learning of these new concepts. 

This project develops an educational game for children with the aim of providing some 

knowledge about ICT concepts. On the one hand, the design of the game follows a conceptual 

model that defines the main elements to design puzzle-based games. Furthermore, this 

conceptual model allows not only the design of PC games but also tangible and explorative 

games. In our case, we focus on the implementation of a tangible game. Moreover, in terms of 

implementation, we consider the IMS Learning Design specification, thus demonstrating that 

these games can exploit the advantages provided by educational standards. 

Therefore, in this PFC we design and implement a tangible puzzle-based game within the area 

of computer architecture. The game consists of three mini-games presented as augmented reality 

games with the help of a computer and physical pieces, which users can interact with. Also, the 

system provides scaffolding and a scoring system. Finally, we evaluate the game in a school 

with 4th grade of ESO students in order to analyze student opinions on the game. 

Keywords: ICT (Information and Communications Technology), Technology Enhanced 

Learning, Game-based Learning, Puzzle-based games, Tangible Games. 
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1. Introducció 

En aquest capítol farem una introducció al projecte. Analitzarem primerament el context en 

el que es troba aquest, veient la importància dels jocs com a eina educativa i el desinterès 

actual entre la estudiants pel que fa a les TIC. Seguidament relacionarem aquests dos fets 

presentant la nostra proposta de crear un joc educatiu enfocat a aquesta temàtica basat en 

puzles tangibles per a oferir un mètode d‟aprenentatge més motivador als alumnes. Un cop 

explicat això exposarem els objectius d‟aquest projecte i la metodologia que es seguirà. A 

més es mostrarà una planificació temporal del projecte i una descripció de l‟estructuració de 

la memòria. 

 

1.1 Context 

El context del nostre treball es centra en les Tecnologies Educatives (Technology Enhanced 

Learning), que és el camp d‟investigació que consisteix en l‟ús de la tecnologia per a millorar 

les experiències educatives dels estudiants. Més concretament en l‟aprenentatge basat en jocs 

(Game-Based Learning), que es el camp d‟investigació dintre de la Tecnologia Educativa que es 

centra en l‟ús de jocs amb fins educatius. 

1.1.1 Aprenentatge basat en jocs 

L‟ús de jocs com a mètode d‟aprenentatge pot jugar un paper important en l‟actualitat degut a 

que la nova generació d‟estudiants es diferencia de les anteriors per estar marcada per una 

infància envoltada de tecnologia digital que ha anat evolucionant i ha estat en contacte amb ella. 

Aquesta generació ha crescut envoltada d‟aquesta tecnologia tant estimulant i a l‟hora de 

l‟estudi són més propensos a un dèficit d‟atenció degut a la poca motivació que els hi desperta 

el mètode educatiu tradicional [8], basat en la memorística i l‟aprenentatge acumulatiu. 

Degut a això sorgeix la necessitat d‟explorar altres maneres d‟aprenentatge, més adaptades a les 

noves generacions. És d‟aquí d‟on sorgeix l‟ús de jocs com a eina educativa. En aquest sentit, 

els investigadors sostenen que l‟aprenentatge basat en jocs es un medi poderós que pot utilitzar-

se per a obtenir resultats educatius positius [7].  

Els jocs educatius es proposen com a possibles camins d‟aprenentatge ja que motiven més als 

estudiants i això augmenta els seus efectes d‟estudi, fent que sigui útil i significatiu per a 

aquests i creant d‟aquesta manera una nova cultura d‟aprenentatge més adequada per a aquesta 

nova generació estudiants. A més, diversos treballs científics han demostrat que l‟ús de jocs 

d‟ordinador com a eines educatives enforteixen i ajuden el rendiment escolar, les habilitats 

cognitives, la motivació vers l‟aprenentatge,  l‟atenció i concentració i els alumnes són 

conductualment actius i s‟autovaloren mentre juguen [9]. 

D‟acord amb Ke [4], els experts en aquest camp coincideixen en que l‟ús de jocs educatius es 

caracteritzen per proporcionar als estudiants un aprenentatge significatiu i agradable, estimular 

l‟aprenentatge actiu per part de l‟estudiant, poder ser una eina efectiva per a millorar 

l‟aprenentatge i la comprensió de conceptes complexes i poder promoure la col·laboració entre 

els estudiants. A més, la manera en la qual s‟avança en els jocs presenta característiques similars 

en la forma d‟aprenentatge de les persones [6]: s‟utilitza el coneixement previ per avançar cap 

endavant en l‟aprenentatge, promouen la exploració de la informació, ofereixen feedback per a 

resoldre dubtes i una avaluació del progrés en l‟aprenentatge, permeten crear escenaris 

experimentals que serveixen per a posar a prova hipòtesis i coneixements adquirits, i son 

entorns socials. 
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1.1.2 Problema de les enginyeries TIC: la desmotivació 

Veient tots aquests beneficis que pot aportar l‟aprenentatge basat en jocs, vam pensar en 

utilitzar aquesta nova manera d‟aprenentatge en l‟ensenyament de les enginyeries TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació), que engloben els camps educatius relacionats 

amb la informàtica, les telecomunicacions i els sistemes audiovisuals. Aquest camp, s‟enfronta a 

un decrement en l‟interès per part dels estudiants [1,3] que es pot veure reflectit en la següent 

gràfica (veure Figura 1): 

 

 

Figura 1. Matrícules universitàries informàtica [10] 

En concret aquesta gràfica ens mostra el nombre de matriculacions universitàries en Enginyeria 

Informàtica (en rosa) i el nombre de matriculacions en arquitectures i enginyeries sense contar 

la Enginyeria Informàtica (en verd). La Enginyeria Informàtica és una carrera dintre del camp 

de les TIC i com podem veure a la gràfica va haver-hi un boom de matriculacions al curs 2002-

2003 i que els 2 anys següents es va mantenir un número similar de matriculacions, però des de 

llavors aquestes xifres no han deixat de descendir en aquesta carrera. Anàlogament podem veure 

com el nombre de matriculacions en arquitectures i altres enginyeries s‟ha mantingut força 

estable en els últims anys. 

1.1.3 Jocs tangibles 

Tot i aquestes estadístiques, la tecnologia no ha parat de créixer i l‟evolució dels jocs no és més 

que un exemple. El món dels jocs no ha parat d‟evolucionar i ara no només trobem jocs per a 

PC o videoconsoles, sinó que trobem una gran quantitat de jocs per a mòbils de molt bona 

qualitat i també és possible trobar jocs en altres plataformes més innovadores, com són els jocs 

tangibles que utilitzen realitat augmentada. 

Els jocs tangibles als que ens referim són Tabletop games (jocs de taula), és a dir, jocs en els 

que els elements d‟aquest es limiten a una àrea petita i que requereixen poc esforç físic, només 

moure peces del joc [12]. Aquests seran de tipus puzle i utilitzaran realitat augmentada per 

donar-li un valor afegit i creiem que si aquests jocs s‟apliquen a un context determinat, poden 

enriquir les experiències educatives. 
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El fet d‟haver escollit utilitzar un puzle tangible com a peça d‟interacció del joc té com a 

objectiu aprofitar-se dels beneficis dels jocs de taula: com el que siguin més fàcils i intuïtius de 

manegar i presentin un problema que és fàcilment apreciable que es resolgui amb la combinació 

d‟una sèrie de peces en una estructura de base exposada [17]. A més, es poden combinar amb 

les oportunitats que ens ofereixen els jocs d‟ordinador; es a dir, entre d‟altres coses ens permet 

afegir informació sobre el joc físic, oferir un feedback a l‟usuari, proveir informació i canviar de 

joc ràpidament.  

1.1.4 Disseny d’un joc tangible aplicat a les TIC 

En concret, per dur a terme el disseny del nostre joc utilitzarem un model conceptual [26] que 

defineix els elements necessaris per dissenyar un joc per a la resolució de puzles y que permet 

ser implementat com a joc tangible. El joc presentarà un trama simple i estarà format per 3 

mini-jocs que tractaran cada un d‟un tema diferent sobre la informàtica, més concretament de 

l‟arquitectura d‟ordinadors. Els diferents mini-jocs estaran basats en puzles que utilitzaran la 

tecnologia de la realitat augmentada que ens servirà per a introduir elements virtuals dintre del 

món real. Així, al jugador se li plantejaran problemes en forma de puzles que haurà de resoldre 

utilitzant un mapa/plantilla i unes peces físiques a sobre de la taula i aquest podrà veure com els 

seus moviments o solucions tenen unes conseqüències o unes altres a la pantalla. És aquí, a la 

pantalla, on es presentarà la gravació de les imatges en temps real del puzle gràcies a una 

webcam i s‟introduiran, gràcies a la realitat augmentada, els elements virtuals adients per a 

completar el joc i l‟obtenció d‟un bon feedback. Aquest feedback haurà de deixar clar al jugador 

quan ha completat el puzle (i la seva puntuació), quan no l‟ha superat amb èxit i, a més, oferir 

ajuda i pistes per a indicar on poden ser-hi els errors. Aquesta ajuda se‟n diu scaffolding i 

serveix com a mecanisme d‟aprenentatge als estudiants per a que puguin realitzar tasques que 

no podrien ser realitzades per ells mateixos. 

1.2 Objectius 

Una vegada presentat el context en el que treballarem, l‟objectiu principal d‟aquest Projecte de 

Final de Carrera és el de dissenyar, implementar i avaluar un joc educatiu basat en puzles 

utilitzant realitat augmentada i enfocat a l‟aprenentatge de conceptes d‟enginyeries TIC (en 

concret, arquitectura de computadors).  

Per a l‟èxit d‟aquest projecte haurem de complir els següents objectius: 

- Entendre el context en el que es treballa. És primordial que abans de tot ens informem i 

analitzem el context sobre el que treballarem. Així que ens informarem sobre què és el 

Game-Based Learning, veurem la problemàtica a la que s‟enfronten les TIC en l‟actualitat 

en quant al camp educatiu i analitzarem els jocs tangibles. Finalment, un cop entès el 

context, proposarem un projecte dintre d‟aquest entorn. 

- Dissenyar el joc. A l‟hora del disseny del joc haurem de tenir en compte que sigui un joc 

tangible basat en puzles que utilitzi la realitat augmentada. El joc estarà format per 3 mini-

jocs, així que haurem de descriure com seran aquests i la historia que els unirà. 

- Implementar el joc. Un cop tinguem el disseny del joc finalitzat l‟haurem d‟implementar, 

escollint primer quina serà la tecnologia idònia per a la seva implementació. 

- Avaluar el joc. Acabada la implementació del joc passarem a la fase d‟avaluació d‟aquest 

on una sèrie d‟estudiants d‟un centre escolar testejaran el joc i s‟analitzaran el resultats 

obtinguts per extreure les conclusions corresponents a les valoracions i opinions dels 

estudiants envers del nostre joc. 

1.3 Metodologia 

La usabilitat dels sistemes interactius és un dels paràmetres de qualitat més determinants d‟un 

producte, i és per això que la metodologia que utilitzarem en aquest projecte està basada en la 

Enginyeria d‟Usabilitat [11].  
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El disseny d‟un producte amb una alta qualificació respecte a la seva usabilitat no és fàcil 

d‟aconseguir i és per això que ha d‟haver un seguiment sobre el nivell d‟aquesta durant totes les 

fases del desenvolupament del producte [11]. 

El desenvolupament del nostre joc es centrarà en el disseny centrat en l‟usuari, el que implicarà 

convertir en l‟usuari en el punt central de tot el desenvolupament, realitzant un disseny pensat 

en i per l‟usuari [11]. 

Per al desenvolupament del nostre producte utilitzarem el Model de Producte de la Enginyera de 

Usabilitat i la Accessibilitat, que combinarà el mètode de desenvolupament de l‟Enginyeria de 

Software amb el de la Enginyeria de Usabilitat [11]. 

L‟esquema de la Figura 2 ens mostra les diferents fases en les que es divideix el model de 

producte que seguirem: 

 

Figura 2. Esquema del Model de Producte 

L‟esquema deixa clares 4 premisses bàsiques: 

1. Organització Conceptual: Deixa constància de la fase de desenvolupament on ens trobem i 

ubica les activitats en fases per a una bona organització del treball. 

2. Els 3 Pilars Bàsics: Com ja hem dit abans, el principal motiu de l‟ús d‟aquest model és 

aconseguir unificar el model clàssic de desenvolupament de la Enginyeria del Software amb 

els principis bàsics de la Enginyeria de la Usabilitat, en els quals hi ha 2 conceptes molt 

importants que han de realitzar-se: el prototipat i la avaluació. 

Així, els 3 pilars que es consideren bàsics són: 

- Les fases clàssiques de la Enginyeria del Software, que trobem a la columna de 

l‟esquerra, que són l‟Anàlisi de requeriments, el Disseny, la Implementació i el 

Llançament o Instal·lació. 

- El Prototipat, a la columna central, com a metodologia que engloba tècniques que 

permetran la posterior fase de avaluació. 

- La Avaluació, columna de la dreta, que engloba i categoritza els mètodes d‟avaluació 

existents. 

3. L‟Usuari: Com hem especificat abans, aquest és un Disseny Centrat en l‟Usuari i aquest és 

al centre de tot aquest projecte i així ho reflecteix l‟esquema, apareix a dalt, al centre i 

indicant en quines facetes intervé. 
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4. La Iterativitat del Mètode: Donades les fases que es presenten ben organitzades a l‟esquema 

i un disseny centrat en l‟usuari, la premissa de Iterativitat del Mètode es deu a la sèrie de 

repeticions de les fases per a passar de una aproximació de la solució ideal a la solució 

definitiva. 

En l‟esquema podem veure una sèrie de fletxes que indiquen en quin sentit pot anar el flux 

de l‟avenç en el desenvolupament del sistema. Hi ha 2 tipus de fletxes, les blaves són les 

que corresponen al model de la ES i les grises al de DCU, que indiquen on intervé l‟usuari. 

1.4 Planificació 

És important fer una planificació del projecte on establir les tasques que es duran a terme i els 

objectius a assolir. En aquesta planificació organitzarem les tasques a realitzar durant el projecte 

i determinarem el temps de dedicació a cadascuna com les deferents dates de reunions amb el 

tutor i les entregues oficials. 

En la figura 3 podem observar el diagrama que mostra la planificació del projecte. La 

distribució del temps en les diverses tasques ha quedat de la següent manera: 

Fase Inicial: en aquesta primera etapa es treballa en la comprensió del context del PFC i en com 

serà aquest joc per a poder tenir el joc definit al final del primer trimestre. El primer a escollir 

són els temes a tractar en els mini-jocs i després en concretar com seran aquests mini-jocs. 

Anàlisi i Disseny: aquesta etapa és per continuar amb la redacció de la memòria, fer l‟estudi de 

les tecnologies, la metodologia i fer el disseny del joc per deixar-ho tot a punt abans de la 

implementació del joc. 

Implementació: aquí es dedicarà el temps en la preparació de l‟entorn de programació i en la 

implementació de tot el joc. Al mateix temps, en aquesta etapa es redacta la part 

d‟implementació de la memòria. 

Fase final: aquest últim apartat està dedicat a la avaluació del joc i a l‟extracció dels resultats 

d‟aquesta i les conclusions del projecte. 
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Figura 3. Diagrama de Gantt de la planificació. 

1.5 Estructura de la memòria 

Aquesta memòria està estructurada de la següent manera: 

 Capítol 1- Introducció: en aquest primer capítol es fa una introducció al projecte. Primer 

s‟analitza el context en el que ens trobem, centrat en les TIC i analitzant la seva situació 

actual. Després es presenta la nostra proposta de crear un joc educatiu d‟aquesta temàtica 

basat en puzles tangibles per a oferir un mètode d‟aprenentatge més motivador als alumnes. 

Tot seguit es defineixen els objectius del projecte, la metodologia que es seguirà i es 

presenta la planificació temporal del projecte. 
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 Capítol 2- Modelat de jocs basat en puzles: en aquest capítol es descriu el modelat de jocs 

basats en puzles. Es repassen les propietats i avantatges d‟utilitzar un aprenentatge basat en 

puzles, s‟estudia un model conceptual per a la creació de jocs basats en puzles i s‟informa 

sobre l‟especificació de IMS Learning Design que s‟utilitzarà per a la implementació del 

joc. 

 Capítol 3- Disseny del joc: aquí es mostra tota la informació relacionada amb el disseny del 

joc. S‟expliquen conceptes com „Jocs Tangibles‟ i „Realitat Augmentada‟, s‟informa de 

quina serà la temàtica del joc i el flux del joc. Per acabar es detalla com s‟ha aconseguit 

aplicar un disseny centrat en l‟usuari. 

 Capítol 4- Implementació del joc: aquest capítol està dedicat a descriure la implementació 

del joc. S‟explica la tecnologia utilitzada per a portar-lo a terme, s‟esposa un mapa de 

classes per veure la seva estructuració i un mapa de seqüència per a poder observar el seu 

funcionament i finalment es mostra el resultat final del projecte amb captures de pantalla. 

 Capítol 5- Avaluació del joc: en aquest capítol es recull tota la informació obtinguda 

després de realitzar unes proves d‟avaluació del joc a un institut. S‟analitzen aspectes com 

la utilitat de les pistes mostrades als diferents mini-jocs, la tangibilitat del joc i els 

coneixements adquirits. 

 Capítol 6- Conclusions i treball futur: en l‟últim capítol de la memòria es mostren unes 

conclusions relatives al treball i els resultats obtinguts i s‟exposen unes propostes de treball 

futur relacionades amb aquest projecte. 
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2. Modelat de jocs basats en puzles 

En aquest capítol es descriu el modelat de jocs basats en puzles. Primer, repassarem les 

propietats i característiques de l‟aprenentatge basat en puzles. Tot seguit, estudiarem un 

model conceptual que defineix els elements necessaris per al disseny i creació de jocs 

basats en puzles. Finalment, es fa una breu descripció de IMS Learning Design, un estàndar 

educatiu que utilitzarem com a part de la implementació del nostre joc, aprofitant així les 

avantatges que suposa treballar amb estandars. 

 

2.1 Aprenentatge basat en puzles 

Els puzles, el tipus de joc en el que ens basem, són jocs de taula que disposen d‟una sèrie de 

peces i tenen com a objectiu la correcta disposició d‟aquestes peces per a arribar a una solució. 

Els puzles es caracteritzen per ser jocs que promouen el pensament intens al plantejar un repte 

als jugadors, que hauran de superar gràcies als seus coneixement i habilitats [27][28]. En 

l‟actualitat, molts han esdevingut un passatemps i afavoreixen el contacte amb altra gent i el 

treball en equip per a la resolució del problema. 

L'origen de trencaclosques educatius es remunta a la dècada de 1760, quan un cartògraf i 

gravador de Londres va crear "Els mapes de dissecció" pegant mapes en fustes i després tallant-

les a trossos petits [31]. Eren coneguts com els trencaclosques educatius. L'objectiu de qualsevol 

trencaclosques és la disposició d'una sèrie de peces donades en una sola, que ajusti bé 

l'estructura, sense que quedin espais buits entre les peces adjacents. Sota aquesta regla general 

es troben una gran varietat de diferents tipus de puzles. Per exemple, podem considerar per una 

banda, la resolució de puzles relacionant les diferents peces amb les diferents ranures d‟una 

estructura donada i, per altra banda, podem obviar aquesta estructura i simplificar el joc només 

establint relacions entre les diferents peces. 

En general les regles del joc dels puzles són simples, i poden ser programats i distribuïts 

fàcilment. A més, les regles de joc sovint es programen de manera independent del contingut i, 

en conseqüència, el contingut pot ser substituït sense esforç [32]. A més, els jugadors 

s‟entretenen intentant solucionar d'un problema lògic, cosa que els ajuda a fomentar el seu 

pensament lògic, facilitar estratègies de resolució de problemes, motivar-los [32]. Aquest tipus 

de jocs també satisfan els següents criteris [33][34]: 

- Independència: La resolució dels problemes d‟aquest tipus de jocs no estan restringits a un 

únic domini. 

-  Generalitat: la resolució de problemes ha de ser recolzada per estratègies proporcionades 

pels instructors que permetin resoldre en el futur problemes encara desconeguts. 

- Simplicitat: els trencaclosques educatius han de ser fàcils de formular i recordar per tal 

d‟ajudar als estudiants a recordar el mètode de solució. 

-  Factor d'Eureka: els trencaclosques educatius inicialment han de frustrar al jugador però 

mantenir la promesa de la resolució. Un trencaclosques ha de ser interessant  perquè la seva 

solució no és immediata i intuïtiva. Finalment arriben a un "moment Eureka" quan els 

estudiants reconeixen el camí correcte per resoldre el puzle. 

-  Factor d'entreteniment: trencaclosques educatius ha de ser entretinguts, en cas contrari, és 

fàcil que es perdi l'interès per ells. 

- D'altra banda, els mini-jocs educatius basats en puzles també són importants perquè 

recolzen les habilitats de resolució de problemes i el pensament creatiu. 

Un exemple de com els puzles s‟han utilitzat en l‟àmbit educatiu el trobem a les matemàtiques, 

on es va valorar l‟ús de materials senzills i jocs per a l‟ensenyament de teories complexes [20]. 

Els puzles van esdevenir una forma de motivació i desenvolupament per als estudiants, degut a 

la importància que se‟ls hi van donar a les figures visuals i tangibles com a material de suport 

per a l‟enteniment d‟algunes teories. 
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Alguns dels jocs que es van utilitzar per enunciar problemes o enigmes utilitzant la geometria 

són el Pentomino (veure Figura 4), que consisteix en un puzle amb peces formades per 5 

quadradets i amb les que, amb un total de 12 peces, es planteja el problema de la resolució de 

figures rectangles com les de la figura. 

 

 
Figura 4. Rectangles que es poden formar amb pentominos [22] 

Aquest ús de lo tangible s‟empra molt en l‟educació bàsica on, per als més petits, “fer és 

aprendre” [20]. Amb l‟ús d‟aquests jocs tangibles els nens van guanyant coneixement del món 

que els rodeja i, al jugar en grup al voltant d‟una taula, planteja un entorn molt favorable per al 

contacte amb altres nens i amb el professor [21]. 

2.2 Model conceptual per a la creació de jocs basats en puzles 

Diversos estudis han identificat els factors a prendre en consideració per al desenvolupament de 

jocs educatius de bona qualitat [26]. Aquestes característiques es poden resumir de la següent 

manera: 

 Els jocs han de estar basats en les teories constructivistes de l'aprenentatge, promoure 

l'aprenentatge actiu i la metacognició. 

 Els jocs han de definir clarament els objectius de l‟aprenentatge. 

 El joc ha de ser un repte i ha d‟augmentar progressivament el nivell de dificultat. 

 Les tasques han d'estar clarament identificades en el joc 

 La retroalimentació (feedback) immediata ha de ser donada en relació amb les accions dels 

jugadors. 

 El material didàctic de suport ha de ser proporcionat als jugadors quan realitzin una tasca 

específica. 

 S‟ha de proporcionar ajuda, pistes i suggeriments per ajudar els jugadors dins del procés 

d'aprenentatge en el joc perquè puguin completar correctament una tasca específica. 

Per tal de permetre dissenyar jocs basats en puzles (que es poden implementar en diferents tipus 

de tecnologia) es proposa un model conceptual [26] que pren en consideració les 

característiques esmentades anteriorment. En concret, aquest model permet que un joc basat en 

puzles pugui contenir peces representades virtual o físicament. Un joc basat en puzles, definit 

per aquest model conceptual, té com a objectiu estimular l'aprenentatge actiu, ja que els jocs de 

puzle per la seva naturalesa promouen les estratègies de resolució de problemes [32][33] i portar 

al jugador a tenir una sensació de control sobre el joc [44]. El joc ha de tenir associat, almenys, 

un objectiu de joc i ha de tenir una història, estructurada per nivells, de manera que cada nivell 
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augmenti la dificultat del joc. Cada nivell està associat a un rol específic del jugador i presenta 

una o vàries activitats que han de ser resoltes a través d'un puzle. Cada puzle, a més, es 

caracteritza per un mínim de dues peces i la relació que pot establir-se entre aquestes i el tauler 

que conté diferents buits o emplaçaments on s‟han de col·locar les peces. Cada vegada que un 

jugador proposa una relació bé entre més d‟una peça o una peça i el seu emplaçament, es pot 

mostrar al jugador un feedback i/o una puntuació. Durant el procés de joc es pot mostrar al 

jugador el material de suport d‟aprenentatge de cada activitat, com també els diferents 

mecanismes d‟ajuda i pistes. 

La Figura 5 representa les relacions d'agregació i les especialitzacions de les classes abstractes 

del model conceptual per al disseny de jocs basats en puzles. El model mostra que el disseny de 

jocs basats en puzles proporciona, d‟una banda, una col·lecció de recursos des d‟un punt de 

vista semàntic, i d'altra banda s'integra una història, especificant els aspectes dinàmics del 

disseny d‟un joc d‟aquest tipus. La figura, en concret, mostra tres nivells d'agregació semàntica: 

El nivell més alt semànticament és el disseny del joc basat en puzles, que afegeix una col·lecció 

de components, els objectius del joc, i una història. El nivell més baix d'agregació són els 

recursos i els nivells del joc. Els recursos s'agreguen als components i objectius del joc i els 

nivells del joc a la història. Un component pot ser un dels nou tipus diferents: flux d'activitats, 

activitat, ubicació, rol del jugador, peça, base, emplaçament de peça en la base, puntuació i 

pistes. Un recurs pot ser un dels cinc tipus diferents: persona, contingut d'aprenentatge, 

contingut del flux del joc, contingut de pistes i el contingut del puzle [26]. 

 

 

Figura 5. Nivells d‟agregació semàntica del model conceptual. 

El nucli del disseny de jocs basats en puzles es pot resumir de la següent manera (veure Figura 

6). Una persona assumeix un rol de jugador en el joc. Per a un rol de jugador, els resultats 

s'expressen com a objectius de joc, que s'aconseguiran mitjançant la realització d'activitats 

d'aprenentatge dins dels nivells del joc amb l'ajuda d'algun mecanisme d‟ajuda (en anglès, 

scaffolding), si cal. L'scaffolding consisteix en un mecanisme de suport adequat que es 

proporciona als jugadors durant el procés del joc, en forma de suggeriments, preguntes o 

material de suport a l'aprenentatge. El rol de jugador que s‟ha d‟assumir a cada activitat en el 

procés del joc ve especificat per la història. Per tal de resoldre les activitats d'aprenentatge, es 

proporcionen als jugadors un conjunt de peces, virtuals o físiques, per a que puguin proposar les 

seves pròpies solucions. Les peces i les seves relacions poden tenir associats mecanismes 

d‟scaffolding i depenent de la naturalesa del joc es poden definir peces físiques, virtuals o geo-

localitzades [26]. 
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Figura 6. Model conceptual per al disseny de jocs basats en puzles. 

2.3 IMS Learning Design  

Per a la implementació del joc utilitzarem estàndards educatius. Un estàndard és “una 

tecnologia, format o mètode, reconegut nacional o internacionalment, documentat en detall i 

ratificat per una autoritat respectada del seu camp (com ISO, BSI, CEN o IEEE)” [25]. En 

concret, l‟estàndard que utilitzarem és el IMS Learning Design. 

IMS Learning Design (IMS LD) és una especificació per a un metallenguatge que permet el 

modelatge de processos d'aprenentatge [23]. Es tracta d‟un framework que vol donar suport a la 

diversitat i la innovació pedagògica, i fomentar l'intercanvi i la interoperabilitat dels materials 

d'e-learning [24]. 

IMS LD vol facilitar la interoperabilitat de dissenys pedagògics complexes, i per aconseguir 

això la especificació de LD ha de complir una sèrie de requisits com: 

- Integritat: L'especificació ha de ser capaç de descriure completament el procés 

d'ensenyament-aprenentatge en una unitat d'aprenentatge (en anglès Unit of Learning, 

UoL), incloent referències als objectes digitals i no digitals d'aprenentatge i els serveis 

necessaris durant el procés. 

- Flexibilitat pedagògica: L'especificació ha de ser capaç d'expressar el significat pedagògic i 

la funcionalitat dels diferents elements de dades dins el context d'una UoL. Ha de ser 

flexible en la descripció de tots els diferents tipus de pedagogies i no estipula cap 

enfocament pedagògic específic. 

- Personalització: L'especificació ha de ser capaç de descriure els aspectes de personalització 

en un disseny d'aprenentatge, de manera que els continguts i activitats dins d'una UoL es 

poden adaptar en base a unes preferències. 

- Formalització: L'especificació ha de descriure un disseny d'aprenentatge en el context d'una 

UoL d'una manera formal, de manera que el processament automàtic sigui possible. 

- Reproductibilitat: L'especificació ha de descriure el disseny d'aprenentatge abstracte de tal 

manera que sigui possible repetir l'execució en diferents escenaris amb diferents persones. 

- Interoperabilitat: L'especificació ha de permetre la interoperabilitat dels dissenys 

d'aprenentatge. 

- Compatibilitat: L'especificació utilitza els estàndards i especificacions disponibles sempre 

que sigui possible. 
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- Reutilització: L'especificació ha de permetre identificar, aïllar, de contextualitzar i 

l'intercanvi d'objectes útils d'aprenentatge, i per tornar a utilitzar-los en altres contextos. 

IMS LD es compon de tres nivells (A, B i C), amb cada nivell estenent i incorporant l'anterior 

[23]: 

- El nivell A, conté els elements bàsics del llenguatge meta. 

- El nivell B permet l'ús de propietats genèriques i condicions. 

- El nivell C ofereix la possibilitat d'utilitzar les notificacions (permet activitats que s'han 

creat de forma dinàmica). 

Per a satisfer aquests requisits [25], cal estudiar quins són els elements essencials d'aquests 

processos educatius complexos, creats per especialistes en pedagogia, i construir sobre ells una 

formalització per permetre l'intercanvi i la interoperabilitat. Aquests dissenys no són coneguts a 

priori així que les definicions han de ser prou abstractes per poder ser emprades en múltiples 

escenaris educatius. L'abstracció sobre la qual es construeix l'especificació IMS LD és la 

formada per activitats d'aprenentatge i fluxos d'aprenentatge.  

Una activitat d'aprenentatge és un concepte que cobreix qualsevol activitat en què un participant 

es pot involucrar durant un procés d'aprenentatge. Per exemple, la participació en un fòrum de 

discussió, un experiment de laboratori, la realització d'un examen, l'actuació com a moderador 

d'un debat, etc. 

Mentre que un flux d'aprenentatge és el plantejament d'una sèrie d'activitats que s'han de fer en 

un determinat ordre, amb uns determinats participants i, habitualment, amb diversos camins 

possibles segons els resultats obtinguts. 

El concepte bàsic de l'especificació Learning Design, tal com s'expressa en la Figura 7, és que 

independentment de l'enfocament pedagògic, una persona (person) aconsegueix un paper (role) 

en el procés d'ensenyament-aprenentatge, generalment d'alumne o de membre de l'staff 

educatiu. En aquest paper (role) ell o ella treballa per obtenir certs resultats mitjançant la 

realització de més o menys aprenentatge estructurat i / o activitats (activity) de suport dins d'un 

entorn (environment). L'entorn (environment) es compon dels objectes d'aprenentatge (learning 

objects) i serveis (service) apropiats que s'utilitzaran durant l'execució de les activitats. Quin 

paper (role) aconsegueix una persona, amb quines activitats (activity) en quin moment del 

procés, el determina el mètode (method) o mitjançant una notificació (notification). Cal destacar 

que la majoria dels conceptes abans esmentats es reflecteixen en el model d'informació, però 

alguns només existeixen a nivell conceptual (com a persona i resultat) [25]. 

 

Figura 7. Diagrama del model conceptual del LD. 
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El mètode (method) està dissenyat per satisfer els objectius d'aprenentatge (learning objective) 

(especificació dels resultats per als alumnes), i pressuposa certs prerequisits (prerequisitie) 

previs (especificació del nivell d'ingrés dels alumnes). El mètode (method) consisteix en una o 

més execucions / funcions (play) concurrents, una funció (play) consisteix en un o més actes 

(act) seqüencials i un acte (act) està relacionat amb un o més papers parcials (role-part), cada 

paper parcial (role-part) s'associa exactament un paper (role) amb una activitat (activity) o 

estructura d'activitat (activity-structure). El procés d'ensenyament-aprenentatge es basa en la 

noció d'una obra (play) de teatre. Una obra de teatre té actes (act), i en cada acte hi ha un o més 

papers parcials (role-part). Els actes en una obra es succeeixen l'un a l'altre en seqüència (encara 

que un comportament més complex de la seqüència pot tenir lloc en un determinat acte). Els 

papers parcials (role-part) que tenen lloc en un acte (act) associen cada paper (role) amb una 

activitat (activity). L'activitat, al seu torn descriu el que el paper (role) ha de realitzar i que 

entorn (environment) està disponible per a ell en l'acte (act). Seguint l'analogia proposta 

anteriorment, l'activitat (activity) assignada és l'equivalent al guió teatral per la part que té un 

paper (role) en l'acte, encara que menys prescriptiu. Quan hi hagi més d'un paper parcial (role-

part) en un acte, aquests s'executen en paral·lel [25]. 
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3. Disseny del joc 

En aquest capítol s‟exposarà el disseny del joc que hem creat. Primerament explicarem els 

conceptes de „Jocs Tangibles‟ i „Realitat Augmentada‟. Veurem quina és la temàtica del joc 

i el flux d‟aquest, explicant en detall els 3 mini-jocs. Finalment veurem com s‟ha aplicat el 

disseny centrat en l‟usuari en aquest Projecte. 

 

3.1 Jocs tangibles i realitat augmentada 

El nostre joc, com ja sabem, es caracteritza per ser tangible, utilitzant peces físiques i  

tecnologia de realitat augmentada. És important explicar el perquè dels jocs que combinen 

aquests conceptes i la seva importància. 

Els jocs tangibles són importants perquè lo tangible ens és més còmode, és més fàcil de 

manipular. Sempre serà més fàcil moure, col·locar i treure les peces d‟un puzle físic que un de 

virtual on hi haurà un punter, que manejarem amb un ratolí, que actuarà com a intermediari al 

contacte entre nosaltres i les peces [45]. 

En matèria d'educació les interfícies tangibles tenen beneficis clars per a l'aprenentatge [30] tals 

com que: 

- l'acció física és important en l'aprenentatge. Els nens poden demostrar els seus 

coneixements en les seves accions, encara que desconeguin una explicació teòrica sobre el 

seu coneixement. 

- l‟ús d‟uns objectes concrets és important en el seu aprenentatge. Els nens sovint poden 

resoldre problemes quan se'ls dóna materials concrets amb els que treballar encara que no 

puguin resoldre‟ls de forma simbòlica o al seu cap. 

- el material físic permet crear imatges mentals que després poden guiar i limitar problemes 

futurs per a resoldre en absència d‟aquest material. 

- els estudiants poden interpretar relacions simbòliques donada una varietat de casos concrets. 

- els objectes físics familiars són més fàcils de comprendre per als nens que altres més 

simbòlics. 

Sabem de la importància de lo intangible avui dia, de les hores que passem connectats a un món 

virtual [18], però encara que un ordinador o un mòbil ens doni la possibilitat de jugar a 

qualsevol joc, hi hauran alguns on l‟experiència de joc, la comoditat i la diversió seran majors 

en la seva versió tangible o tradicional. 

És fàcil trobar exemples de jocs tangibles d‟èxit, on la majoria són jocs de taula i puzles als que 

hem jugat de petits. Aquests jocs de taula tradicionals s‟han jugat des de fa segles proporcionant 

un desafiament, un passatemps, l‟entrenament d‟habilitats, diversió i interacció social [17].  

D‟altra banda, la Realitat Augmentada afegeix informació digitalitzada al món real [13], i és la 

tecnologia que farà possible el que nosaltres puguem interactuar amb peces físiques i visualitzar 

per pantalla el puzle físic amb el que interactuem amb elements virtuals que donin un valor 

afegit al joc. Amb la introducció del món virtual se‟ns apareixen noves oportunitats com el 

poder incorporar a aquests jocs diferents nivells de dificultat, feedback visual i sonor, o la 

possibilitat de guardar o reiniciar el joc [17]. 

La Realitat Augmentada és una tecnologia força nova i no ha estat massa utilitzada però tot i 

això en trobem alguns exemples. El primer exemple d‟èxit que trobem és un joc que va sortir 

per a la PSP, el „Invizimals‟ [14], que amb la utilització de la càmera i d‟unes cartes especials es 

podien veure per la pantalla una sèrie de criatures que es feia creure als jugadors que existien 

però que només es podien detectar amb el joc i la PSP. Actualment, amb la sortida al mercat de 

la PS Vita, s‟ha donat un pas endavant en aquest camp. Aquesta consola ofereix un tecnologia 

apta per a qualsevol joc que utilitzi realitat augmentada [16]. Un exemple és el „Reality 
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Fighters‟, que proposa un joc de lluita amb personatges virtuals en un escenari real captat per la 

càmera de la consola [15]. 

3.2 Temàtica del joc 

En el nostre cas, la temàtica del joc serà educativa i estarà centrada en l‟arquitectura de 

computadors, una de les àrees més importants de les enginyeries TIC. El joc estarà dividit en 3 

mini-jocs i cadascun d‟ells tractarà un tema distint dins d‟aquesta temàtica. 

El primer mini-joc estarà centrat en l‟aprenentatge del sistema binari, que és l‟utilitzat al món 

dels ordinadors ja que aquests treballen internament amb 2 nivells de voltatge. Del sistema 

binari ens centrarem en la representació dels números decimals en aquest sistema, deixant de 

banda operacions com sumar i restar amb aquests números. 

El segon mini-joc es centrarà en els circuits lògics de computació. Amb aquest joc es vol iniciar 

a l‟usuari en el món de la computació amb l‟estudi dels principis d‟aquests circuits. Els usuaris 

aprendran aspectes com les entrades i sortides d‟aquests circuits i les portes lògiques.  

El tercer mini-joc tractarà les diferents parts que composen un ordinador. En aquest mini-joc 

l‟usuari veurà els components més importants que composen un ordinador i les connexions que 

els relacionen. 

3.3 Flux del joc 

El joc començarà amb una petita introducció i mostrarà a l‟usuari un objectiu a assolir que 

només es complirà si aquest supera els 3 mini-jocs que composen el joc. Abans d‟iniciar 

qualsevol mini-joc, s‟explicarà breument en què consistirà i el seu objectiu. La disposició dels 

elements del joc a la pantalla es pot generalitzar de la següent manera (Figura 8): 

 

Figura 8. Estructura general de la interfície de joc. 

3.3.1 Primer mini-joc: el sistema binari 

L‟objectiu d‟aquest mini-joc serà que, donat un número en decimal l‟usuari representi aquest 

número en sistema binari.  

Aquí les pistes estaran representades per un „termòmetre‟ que tindrà marcades unes altures i 

haurà una senyalitzada, pintada de color vermell, que serà la altura que s‟haurà d‟assolir, 

depenent del número que es demani. Gràcies a aquest „termòmetre‟ el jugador podrà veure si en 

la seva representació del número decimal en binari s‟ha passat de llarg (posant un número més 

alt) o de curt (posant un número més baix). 

S‟han implementat 3 problemes diferents a resoldre, per a que no sigui sempre el mateix 

problema, que es presenten de manera aleatòria. 

El sistema de puntuació del mini-joc serà el mateix que s‟utilitzarà als altres 2 mini-jocs, es 

repartiran 33 punts per resoldre el puzle i es restaran 3 punts per cada moviment erroni que es 

faci i 5 punts per cada cop que es pitgi el botó de comprovar i la solució no sigui vàlida. 
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Part física: 

Aquest joc tindrà 2 peces amb les que jugar, seran 2 quadrats, un amb 1 i un altre amb un 0. 

 

Figura 9. Disseny de les peces del mini-joc 1. 

Part virtual: 

Al jugador se li mostrarà per pantalla el problema de representar el número decimal en binari. 

En aquest nivell, la pantalla presentarà a dalt el número en sistema decimal que s‟ha de xifrar en 

binari i a baix quatre espais on col·locar les peces amb els dígits 0 o 1 per representar-ho en codi 

binari. A la dreta anirà el termòmetre que servirà d‟ajuda al jugador. 

Pel que fa a la pantalla de Teoria, es mostrarà la següent informació: 

 

El codi binari és un sistema de numeració de base 2, és a dir, totes les quantitats es representen 

utilitzant dues xifres: zero i un (0 i 1). Es el sistema que s‟empra als ordinadors, que treballen 

internament amb 2 nivells de voltatge, encès (1) i apagat (0). En canvi, el sistema que nosaltres 

utilitzem és de base 10, o decimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). 

 

Objectiu: Donat un número en sistema decimal, el codifiqueu en codi binari. Si tens les pistes 

activades us apareixerà un „termòmetre‟ que tindrà una marca vermella que serà fins a on ha 

d‟arribar el „líquid‟ verd. Si el líquid no arriba a la marca vermella o es passa, significarà que 

la vostra solució es incorrecta. 

 

Coneixements necessaris: 

 

Representar un número en sistema decimal a codi binari és fàcil. Has de saber que els dígits en 

sistema binari prenen un valor diferent segons la posició on es trobin. Aquest valor és del dígit 

(1 o 0) multiplicat per 2 elevat a la seva posició. Sabent aquests valors només cal sumar-los per 

saber el valor total en sistema decimal. 

 

Exemple: 110: 1×2² + 1×2¹ + 0×2⁰  = 4+2+0 = 6 
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3.3.2 Segon mini-joc: els circuits de computació 

L‟objectiu d‟aquest mini-joc és que l‟usuari escolli les portes lògiques necessàries per a 

completar un circuit lògic per a que la sortida sigui 1. De manera similar a l‟anterior mini-joc, 

s‟han implementat 3 problemes diferents a resoldre que es presenten de manera aleatòria. 

D‟aquesta manera sempre s‟haurà de solucionar el mateix problema. 

Les pistes vindran representades mitjançant l‟acoloriment del cablejat del circuit segons vingui 

de la porta lògica correcta o no, d‟aquesta manera veuran les sortides produïdes per les portes 

lògiques que utilitzin i estiguin més segurs de les seves accions. Quan la sortida resulti un 

senyal de tensió alta (un 1) es pintarà el cablejat de color verd, i si resulta un senyal de tensió 

baixa (un 0) es pintarà de color vermell. Quan no hi hagi cap peça posada o sigui una peça 

incorrecta no es pintarà de cap color el cable, que continuarà de color negre. 

Per a motivar l‟ús i aprenentatge del màxim de portes lògiques possibles s‟ha implementat de 

manera que no es puguin repetir portes lògiques. El circuit presentarà 3 llocs buits on col·locar 

portes lògiques i hauran de ser 3 portes distintes. 

El sistema de puntuació, com a l‟anterior mini-joc, donarà 33 punts per resoldre el puzle i es 

restaran 3 punts per cada moviment erroni que faci l‟usuari i 5 punts per cada cop que pitgi el 

botó de comprovar la solució i aquest no sigui vàlida. 

 

Part física: 

Les peces que utilitzaran aquest mini-joc seran 5 i representen les portes lògiques AND, OR, 

XOR, NAND i NOR. 

 

 

 

Figura 10. Disseny de les peces del mini-joc 2. 

 

Part virtual: 

Al jugador se li mostrarà el circuit que ha de completar juntament amb les peces necessàries per 

solucionar el circuit en qüestió. A mesura que el jugador col·loqui les peces sobre els jocs 

assenyalats del circuit, es pintarà de vermell o verd el cablejat del circuit per a donar pistes d‟on 

hi poden haver falles quan el resultat no sigui l‟ esperat. 
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Figura 11. Esquema de l‟estructura del mini-joc 2. 

En aquest mini-joc la pantalla de Teoria mostrarà la següent informació: 

 

Els ordinadors són màquines que es composen de dispositius electrònics bàsics interconnectats 

que formen el que s‟anomenen circuits lògics. 

 

Aquests circuits lògics es poden veure com un conjunt de dispositius (anomenats portes 

lògiques) que manipulen els senyals electrònics (0s i 1s) que els hi arriben (senyals d‟entrada) i 

generen com a resultat un altre conjunt de senyals (senyals de sortida). 

 

Objectiu: A partir d‟uns senyals d‟entrada (0s i 1s) utilitzeu les portes lògiques adients per 

rebre com a sortida un senyal de tensió alta (és a dir, un 1). Si tens les pistes activades el 

cablejat se‟t pintarà de color verd si la tensió resultant és alta (1) o vermell si la tensió és baixa 

(0). 

 

Coneixements necessaris: 

 

Cada porta lògica manipula les seves senyals d‟entrada (0s i 1s) d‟una manera diferent. A la 

següent taula (anomenada, taula de la veritat) es mostra per cada porta lògica (AND, OR, 

NAND, NOR, XOR) les sortides que genera segons les entrades rebudes. 

 

 
 

 AND, OR. Les més bàsiques. 

 NAND, NOR. Negació de la sortida de les portes AND i OR. 

 XOR. OR exclusiva, només accepta si és un o l‟altre, no els 2. 

 

 



Disseny del joc 

 

34 

3.3.3 Tercer mini-joc: la placa base 

L‟objectiu d‟aquest mini-joc serà que, donat un esquema dels components d‟un ordinador,  

representat amb quadres on hi figurin les peces de l‟ordinador i línies que relacionin aquestes 

peces, l‟usuari completi el mapa amb les peces que disposi posant-les en el lloc correcte. Per 

tant, el problema a resoldre consistirà en donar solució a l‟esquema d‟arquitectura d‟un 

computador en concret. 

El mapa presentarà algunes peces col·locades inicialment i altres amb un quadre buit on el 

jugador haurà de posar la peça que hi correspongui en aquell lloc. 

Les pistes que es donaran a l‟usuari seran comentaris que guiïn a l‟usuari i el faci saber si ho 

està completant de manera correcte o no. 

El sistema de puntuació, com als altres mini-jocs, donarà 33 punts per resoldre el puzle i es 

restarà 3 punts per cada moviment erroni que faci l‟usuari i 5 punts per cada cop que pitgi el 

botó de comprovar la solució i aquest no sigui vàlida. 

 

Part física: 

Les peces que utilitzaran aquest mini-joc seran 9, representant alguns dels components que 

composen un ordinador: 

    

     

     

Figura 12. Disseny de les peces del 3r mini-joc. 

Part virtual: 

Mostrarà el circuit a completar juntament amb les peces que hagi utilitzat el jugador i mostrarà 

comentaris a la part davall per a donar pistes sobre si està completant bé la arquitectura de 

l‟ordinador. 
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Pel que fa a la pantalla de Teoria, en aquest mini-jo es descriurà la següent informació: 

 
 

En aquest mini-joc veurem una estructura molt bàsica de com és un ordinador. La finalitat del 

mini-joc és familiaritzar-se amb la diferència del dispositius perifèrics d‟entrada i de sortida. 

 

Aquí les pistes seran més bàsiques, representades per comentaris textuals que indicaran si els 

teus moviments són correctes o no. 

 

Objectiu: Completar l‟arquitectura de l‟ordinador. 

 

Coneixements necessaris: 

 

 Dispositius d‟entrada: són els que serveixen perquè l‟usuari entri informació al sistema. 

 Dispositius de sortida: són els que transmeten la informació del sistema a l‟usuari. 

 Dispositius d‟entrada i sortida: són els que serveixen tant per enviar com per rebre 

informació del sistema a l‟usuari. 
 

 

3.4 Disseny Centrat en l’Usuari 

Per al disseny del nostre joc utilitzarem  el Disseny Centrat en l‟Usuari (DCU). Aquest es 

caracteritza per l‟enfocament del disseny als usuaris: en l‟experiència, el seu grau de satisfacció, 

la seva opinió. Presenta uns processos molt variables i informals i un disseny mitjançant el 

mètode evolutiu de prova i error [19]. 

Dintre d‟aquesta metodologia del DCU trobem el Disseny Centrat en l‟Ús que es centra més en 

la usabilitat, oferint models més fàcils d‟entendre per usuaris i dissenyadors que són més 

flexibles, evitant així fer massa aviat prototips massa detallats i inflexibles i evitant també la 

notació sofisticada [19]. 

Aquesta flexibilitat queda patent, per exemple, en la utilització de models abstractes en el 

Disseny Centrat en l‟Ús per a la solució de problemes concrets. És a dir, es presenten les idees 

bàsiques a partir de les quals es construirà el sistema en comptes de representar una sèrie 

d‟accions literals, tancades i limitades sobre la manipulació concreta d‟objectes [19]. 

Els models abstractes permeten pensar en el detall al mateix temps que es manté l‟atenció 

primordial centrada en el tot. D‟aquesta doble visió que ajuda als dissenyadors i usuaris a 

moure‟s entre una visió global i una més detallada del disseny se‟n diu modelatge bifocal [19]. 

3.4.1 Rols d’usuari 

Abans de dissenyar la interfície d‟usuari, cal saber què és el que els usuaris esperen fer amb el 

sistema, determinar les seves necessitats més bàsiques. No podem dissenyar el sistema prenent 

decisions sobre el que creiem que pensen els usuaris finals, sobre quines són les seves 

necessitats i coneixements [19]. 

Dissenyadors i usuaris s‟han d‟involucrar en el disseny de les interfícies d‟usuari, havent-hi un 

diàleg entre ells i així la interfície ha de presentar el què els dissenyadors han entès que els 

usuaris necessiten [19]. 

Un rol d‟usuari és una col·lecció abstracta de necessitats, interessos, expectacions, 

comportaments, i responsabilitats que caracteritzen una relació entre una classe o tipus d‟usuari 

i el sistema. Un rol no és una persona real, ni una posició o funció, és una abstracció i una o 

vàries persones poden interpretar el mateix rol, i un mateix usuari pot prendre més d‟un rol [19]. 

Els models de rols d‟usuari són llistes simples de rols on es descriuen les seves necessitats, 

interessos, expectacions, comportaments i responsabilitats. Els mapes dels rols d‟usuari 

representen les relacions entre els rols i ens diuen qui farà servir el sistema i com [19]. 
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Aquestes relacions poden ser dels següents tipus: 

- Afinitat, quan els rols són similars en l‟estil d‟interacció, expectatives i amb unes 

característiques comunes. Es representa amb una línea de punts amb la paraula “resembles”. 

- Classificació, quan uns rols representen versions més especialitzades d‟un altre rol. Es 

representa  amb línees dirigides des dels rols especialitzats cap al rol més general amb la 

paraula “specializes”. 

- Composició, quan un rol combina les característiques de 2 o més rols. Es representa amb un 

línea dirigida cap als rols simples, indicant-ho amb la paraula “includes”. 

En el nostre cas, els rols que exerciran els usuaris només serà el rol de jugador: 

 
Figura 13. Rol de jugador. 

 

El rol de jugador es prendrà quan el jugador estigui interactuant amb el nostre sistema, quan 

segueixi la historia del joc, quan llegeixi les tasques a desenvolupar i quan jugui interactuant 

amb el puzle [19]. 

 

3.4.2 Model de casos d’ús 

Un cop tenim els rols d‟usuari, ens interessa entendre i modelar la naturalesa de treball que 

aquests rols poden suportar. Per fer-ho utilitzarem els casos d‟us. Els casos d‟ús són una 

descripció narrativa entre un usuari (amb un rol determinat) i un sistema. Representen una vista 

de caixa negra de la funcionalitat que el sistema ofereix a l‟usuari. Normalment la narrativa es 

divideix en dues parts: el model d‟acció de l‟usuari que mostra el que fa l‟usuari, i el model de 

resposta del sistema que mostra les respostes del sistema a les accions de l‟usuari [19]. 

Els casos d‟ús no estan aïllats, estan interrelacionats entre ells, i el mapa de casos modela 

aquestes interrelacions. Així el model de casos d‟ús conté totes les narratives dels casos d‟ús i el 

mapa de casos d‟ús que expressa com estan interrelacionat [19]. 

Les interrelacions entre els casos d‟ús essencials poden ser per [19]: 

- Especialització, que permet simplificar el model de casos d‟ús separant propòsits generals 

d‟adaptacions més especialitzades amb propòsits més concrets. S‟indica amb una línia 

dirigida cap al cap d‟ús més general amb la paraula “specializes”. 

- Extensió, quan un cas d‟ús representa formes d‟interacció complementàries o diferents als 

d‟un altre. S‟indica amb una línia discontinua dirigida cap al cas d‟ús base amb la paraula 

“extends”. 

- Composició, quan un cas d‟ús (supercas) es pot descompondre en diferents parts o subcasos 

als que es refereix de manera explícita. S‟indica amb una línia dirigida cap als subcasos amb 

la paraula “uses”. 

- Afinitat, que representa una relació no massa definida. Es relacionen amb una línia 

discontinua i la paraula “resembles”. 

El model de casos d‟ús del nostre joc és el següent: 
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Figura 14. Diagrama Model de Casos d‟Us 

En concret, els casos d‟ús del nostre sistema són els següents: 

- Vol començar un mini-joc: 

Acció de l’usuari Resposta del sistema 

 Mostra menú principal 

Clica „començar‟  

 Mostra la informació sobre el mini-joc i el botó “jugar” 

Llegeix informació del mini-joc  

Clica „Jugar‟  

 

- Vol resoldre un joc 

Acció de l’usuari Resposta del sistema 

Resol el mini-joc  

Clica comprovar resultat  

 Mostra resposta “correcte” o “incorrecte” 

 

- Vol fer el següent mini-joc 

Acció de l’usuari Resposta del sistema 

 Mostra resposta “correcte” 

 Activa botó “continuar” 

Clica botó “continuar”  

 Mostra la informació del següent mini-joc i  el botó “jugar” 

Llegeix informació del mini-joc  

Clica “jugar”  

 

- El jugador resol de manera errònia el puzle 

Acció de l’usuari Resposta del sistema 

No dóna una resposta correcte  

 Alerta i dóna pista per a la correcció 

Llegeix la pista  

Canvia la resposta  
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- Avalua el joc 

Acció de l’usuari Resposta del sistema 

Acaba el joc  

 S‟ofereix un qüestionari d‟avaluació del sistema 

Avalua el sistema  

Envia la seva avaluació  

 

3.4.3 Model de tasques  

El model de tasques descriu les tasques en termes de seqüència lògica de events o processos. 

Com el seu nom indica, s‟utilitza més per a modelar tasques a completar tant per a ordinadors 

com per a persones [19]. 

 
Figura 15. Diagrama del model de tasques 
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Com es pot veure a la Figura 15, el model de tasques d‟aquest joc ens mostra el procediment a 

seguir quan es juga. Primer s‟accedeix al joc, es llegeixen les instruccions i es selecciona la 

opció de jugar. Un cop s‟ha clickat la opció de jugar es llegeix la teoria relativa al primer mini-

joc i un cop entesa es comença a jugar a aquest primer mini-joc. Un cop es té davant la pantalla 

del mini-joc es llegeix la pregunta a resoldre i es comencen a col·locar les peces al puzle, amb 

ajuda o sense de les pistes proporcionades, i es dona una solució a la qüestió. Si aquesta solució 

és correcta es permet avançar i sinó el jugador ha de canviar algunes peces per a poder trobar la 

solució i poder passar de nivell. Un cop ha resolt el problema es mostra una pantalla de 

puntuació conforme a la qualitat de la seva resposta anterior. Tot seguit es mostra la teoria del 

segon mini-joc que presenta la mateixa estructura que els 3 mini-jocs (primer la teoria, després 

el mini-joc i per últim la puntuació) i finalment el 3r mini-joc. Quan s‟acaba el joc apareix una 

última pantalla que no condueix a cap altra. 

 

3.4.4 Models de continguts 

El model de continguts és una representació abstracta dels continguts (eines i materials que es 

necessiten per a completar els casos d‟ús) de diversos espais d‟interacció d‟un sistema i les 

relacions entre ells [19]. 

En el model de continguts s‟ha de modelar com els usuaris, en un rol, poden navegar d‟un 

context d‟interacció a un altre. Per això s‟inclou un mapa de navegació que descriu l‟estructura 

completa de l‟arquitectura de la interfície. Aquest mapa és un diagrama que representa les 

interaccions com a objectes rectangulars i les transicions entre unes i altres amb fletxes [19]. 

 

Espais d‟interacció 

A continuació detallarem els diferents espais d‟interacció dels que disposa el joc. Pel que fa a la 

pantalla inicial, aquesta presentarà un menú que mostrarà el nom del joc i els crèdits del joc i 

dues opcions a escollir per moure‟s a una altra pantalla, a Instruccions o a Jugar. 

 

Figura 16. Menú Inicial. 

A les pantalles d‟informació, tant les teòriques dels mini-jocs com les d‟intruccions del joc i la 

introductòria, presentaran una interfície com la que es mostra a continuació (veure Figura 17). 

Es podrà veure en el títol en la pantalla que ens situem, al centre la informació que ha de 

mostrar el nivell i  al panell d‟avall un mecanisme per avançar a la següent pantalla. 
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Figura 17. Menú Informació. 

A les pantalles de cadascun dels 3 mini-jocs, es mostrarà al panell de dalt el títol del mini-joc i 

la pregunta a resoldre, al panell d‟avall el mecanisme per comprovar si la solució proposada és 

correcte i avançar a la següent pantalla, i al centre de la pantalla es mostrarà el puzle a resoldre. 

 

Figura 18. Menú mini-joc. 

 

Mapa de navegació 

A continuació es mostrarà el mapa de navegació del joc, que ens detallarà l‟estructura d‟aquest i 

ens indicarà la forma en la que els usuaris es podran moure per la interfície del joc. Per tant, en 

la Figura 19 podem veure, en concret, el mapa de navegació del nostre joc. Podem observar com 

existeix un menú inicial a partir del qual es pot accedir a un menú d‟instruccions (i tornar a 

aquest menú inicial) i accedir al menú d‟introducció del joc amb el qual es comença a jugar. 

Després d‟aquesta introducció s‟accedeix a la teoria del primer mini-joc, després a la pantalla de 

joc del mini-joc i finalment a la pantalla de puntuació del mini-joc. Quan ha acabat un mini-joc 

comença un altra per la seva pantalla teòrica inicial, no obstant quan ha acabat el tercer mini-joc 

s‟accedeix a una pantalla final amb la que acaba el joc. 
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Figura 19. Mapa de navegació. 
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4. Implementació del joc 

Després de definir els aspectes de disseny del projecte, en aquest capítol exposarem la 

informació relacionada amb tota la implementació del joc. Primer veurem la tecnologia 

utilitzada per portar-ho a terme, tant pel que fa al software com al hardware. Després 

s‟exposarà un mapa de classes i de seqüència del projecte per a poder observar la seva 

estructuració i funcionament. Finalment en l‟últim apartat veurem el resultat final del 

projecte amb captures. 

4.1 Tecnologia utilitzada per a la implementació 

Per a la implementació d‟aquest projecte s‟ha utilitzat l‟entorn de treball que es fa servir per a 

programar aplicacions per a la ReacTable [37]. La ReacTable va ser desenvolupada pel Grup de 

Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra i es tracta d‟un instrument musical 

electrònic que presenta una interfície tangible basada en una taula rodona que afavoreix el 

treball en equip [38]. 

S‟ha fet servir el programa Codeblocks [39] i C++ [41] com a llenguatge de programació. 

CodeBlocks és un entorn de desenvolupament integrat lliure i multiplataforma per al 

desenvolupament de programes en llenguatge C++ [40], que ens permet treballar amb classes i 

la manipulació d‟objectes. 

S‟ha escollit aquest entorn de programació perquè aquesta especificació del llenguatge proveeix 

les eines necessàries per la lectura de codis identificatius (fiducials) d‟objectes físics mitjançant 

la captura d‟imatges amb una webcam. Així el programa resultant, tot i ser una aplicació 

aplicable a la ReacTable, es pot utilitzar també a un ordinador qualsevol amb el material 

adequat.  

Per a que la càmera identifiqués els objectes s‟ha hagut de utilitzar la ReacTIVision [42], un 

codi lliure que utilitza la Reactable per al seguiment d‟objectes físics que es basa en el 

reconeixement per part d‟una càmera d‟uns codis, els fiducials [43], que s‟assignen als objectes 

amb els que es volen treballar. 

Per a poder crear aquest escenari desitjat ha sigut necessari també l‟ús d‟una webcam com és 

evident. Tot i això aquesta càmera que s‟encarrega de capturar els moviments de l‟usuari per 

mostrar-los per pantalla i identificar els objectes no podia ser col·locada de qualsevol manera. Si 

es situava al damunt de la pantalla tenia el problema que als llocs més llunyans de la taula on 

jugaven no capturava molt bé els fiducials de les peces. És per això que s‟ha hagut de preparar 

un suport per a aquesta per a que registrés tot el camp de joc de manera perpendicular. 

Les peces físiques del joc s‟han dissenyat amb paper, a una banda es mostra el fiducial de la 

peça i a l‟altre el número, porta lògica o dispositiu que representa. Per a fer-les més resistents, 

manejables i agradables al tacte es van folrar amb plàstic de folrar llibres. 

Pel que fa a les imatges emprades per a la creació del joc s‟han creades totes utilitzant 

Photoshop. 

4.2 Diagrama de classes 

En aquest apartat s‟exposarà l‟estructuració de les classes que implementen aquest projecte. En 

un diagrama de classes es descriu l‟estructura d‟un sistema mitjançant el sistema UML  

mostrant les seves classes, atributs i les relacions que existeixen entre les aquestes classes [35]. 

El diagrama de classes que mostra les relacions entre aquestes classes i els seus atributs i 

components és el següent (veure Figura 20): 

 

 

 

 



Implementació del joc 

 

44 

 

Figura 20. Diagrama de classes. 
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A continuació veurem en detall cadascuna de les classes que componen aquest diagrama i la 

funcionalitat que tenen. 

 Main - inicia tot. Fa una instància de a classe testApp. 

 testApp - s‟encarrega de la càmera. Fa una instància de la classe World i s‟encarrega de les 

imatges que grava la webcam. A l‟update() recull cada frame gravat i al draw() el pinta per 

pantalla. 

 World - s‟encarrega de l‟estructura del joc. Al mètode update() s‟encarrega de que el joc 

segueixi la estructura programada: mostrant primer la portada amb les opcions Jugar i 

Instruccions i seguint l‟ordre després dels mini-jocs amb les seves pantalles de teoria, de joc 

i de puntuació. 

 Minijoc – mini-jocs. És la classe on són implementats els 3 mini-jocs. Utilitza altres classes 

que els hi proveeix de menús, imatges fixes, variables, botons o formes. A update() es va 

comprovant si s‟ha acabat el mini-joc i s‟encarrega d‟esborrar totes les classes involucrades 

i als mètodes minijoc1(), minijoc2() i minijoc3() es comproven aspectes relacionats amb la 

lògica de cada joc. 

 Informació - pantalles de menús. És la classe encarregada de mostrar totes les pantalles que 

no són jugables, la pantalla d‟inici, la d‟instruccions, la d‟introducció, les de teoria de cada 

mini-joc, les de puntuació i la final. El mètode update() s‟encarrega de esperar a que es pitgi 

un botó, saber quin ha estat pitjat i esborrar correctament totes les classes involucrades. 

 Menu - classe de les imatges de la interfície. És la classe dels menús que formen la 

interfície del joc. Disposa de uns atributs x i y que indiquen la posició on està situada la 

imatge i un size que indica la mida d‟aquesta. 

 Forma - classe de les barres que formen el circuit del M2 i el M3 i la barra d‟estat del M1. 

És la classe dels elements que surten als mini-jocs que no tenen cap imatge associada. És el 

cas de les línies/barres que formen el cablejat del circuit del segon mini-joc i l‟esquema del 

tercer mini-joc i la barra d‟estat del „termòmetre‟ del primer mini-joc. Disposa de uns 

atributs x i y que indiquen la posició on està situada la imatge i un size que indica la mida 

d‟aquesta. 

 Letra - classe de les imatges invariants que formen els mini-jocs. És la classe de les imatges 

invariables que formen els mini-jocs. Disposa de uns atributs x i y que indiquen la posició 

on està situada la imatge i un size que indica la mida d‟aquesta. 

 Quadre - classe de les imatges variants que formen els mini-jocs (els quadres on es posen 

les peces i que canvien la imatge quan detecta alguna peça). És la classe de les imatges que 

variables del mini-joc. Es presenten inicialment com un quadre en blanc (transparent) on 

s‟han de col·locar les peces i quan es detecta el fiducial d‟una peça en la seva posició es 

canvia la imatge per la de la imatge representada a la peça. Disposa de uns atributs x i y que 

indiquen la posició on està situada la imatge i un size que indica la mida d‟aquesta. 

 Numero - classe dels números que es mostren a les pantalles de puntuació. És la classe de 

les imatges dels números que surten a la pantalla de puntuació. Disposa de uns atributs x i y 

que indiquen la posició on està situada la imatge i un size que indica la mida d‟aquesta. 

 Boto - classe dels botons de „Següent‟, „Jugar‟, „Instruccions‟ i „On/Off‟ de les pistes. És la 

classe de les imatges que mostren elements clickables. Són els botons de següent, el de 

Jugar i Instruccions inicials i el d‟activar/desactivar les pistes (On/Off). Disposa de uns 

atributs x i y que indiquen la posició on està situada la imatge i un size que indica la mida 

d‟aquesta. 

4.3 Diagrama de seqüència 

En aquest apartat veurem el diagrama de seqüència d‟aquest projecte. El diagrama de seqüència 

és un diagrama UML que s‟utilitza per mostrar les interaccions entre els objectes que formen un 

projecte [36]. A continuació mostrem el diagrama de seqüència d‟aquest projecte. 
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En la Figura 21 podem veure el diagrama de seqüència d‟aquest projecte. Es pot observar que 

tot comença a la classe Main, que s‟encarrega de crear la classe TestApp i aquesta la classe 

World. La classe World s‟encarrega de proporcionar la estructura del joc explicada prèviament, 

té programat que mostri les pantalles que toquen a cada moment que el jugador avança de 

pantalla. Podem veure que les pantalles de menús, teories i puntuació es creen des de la classe 

de Informació i les interactives dels mini-jocs des de la classe Minijoc. 

 

 

Figura 21. Diagrama de seqüència. 
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4.4 Resultat final 

En aquest apartat veurem l‟aspecte final que presenta el joc revisant totes les seves pantalles. La 

instal·lació final del joc presenta aquest resultat (Figures 22): 

 

  

Figura 22. Instal·lació i peces del joc. 

El joc comença amb una pantalla principal on es mostra el nom del joc/projecte, els crèdits i les 

opcions de jugar i les instruccions (Figura 23).  

 

Figura 23. Pantalla inicial 

Les instruccions (Figura 24) mostren el procediment que es du a terme en els mini-jocs per a 

jugar i la opció de jugar inicia el joc. 

 

Figura 24. Pantalla d‟instruccions 
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Al clicar la opció de començar el joc es mostrarà una introducció relativa als 3 mini-jocs dels 

que consta el joc (Figura 25). 

 

Figura 25. Pantalla d‟introducció al joc. 

 

La següent pantalla mostrarà la teoria introductòria al primer mini-joc sobre el sistema de 

representació binari (Figura 26). 

  

Figura 26. Pantalla de teoria del primer mini-joc. 

Un cop s‟hagi posat a l‟usuari en context es presentarà el problema. Es mostrarà una qüestió a 

resoldre en l‟esquema exposat on el jugador col·locarà les peces. Aquest estructura inclourà 

també algun sistema de suport a l‟alumne que el serveixi d‟ajuda en cas de necessitar-la (Figura 

27). 

 

Figura 27. Pantalla del primer mini-joc. 
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Quan el jugador hagi resolt el problema se li mostrarà l‟avaluació de la seva solució en funció 

dels seus moviments i intents de donar solució a la qüestió proposada (Figura 28). 

 

Figura 28. Pantalla de puntuació del primer mini-joc. 

Tot seguit es passarà a una altre pantalla que es introduirà al següent mini-joc, que tracta el tema 

dels circuits de computació. En aquesta pantalla es mostrarà una petita teoria que posi en 

context a l‟usuari en aquest tema (Figura 29). 

  

Figura 29. Pantalla de teoria del segon mini-joc. 

A continuació es presentarà el problema, exposant la qüestió a resoldre, el mapa on col·locar les 

peces i amb un sistema de pistes per a ajudar a l‟alumne. Quan resolgui el problema s‟exposarà 

l‟avaluació de la seva solució, com amb el primer mini-joc (Figura 30). 

  

Figura 30. Pantalla del segon mini-joc i puntuació. 
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En la següent pantalla es presentarà la teoria introductòria al tercer i últim mini-joc, 

corresponent a l‟arquitectura d‟un ordinador (Figura 31). 

  

Figura 31. Pantalla de teoria del tercer mini-joc. 

Seguidament es presentarà de manera similar als altres mini-jocs, la qüestió a resoldre i el mapa 

amb el que interactuarà amb les peces i que integrarà un sistema de pistes que podran ser-li de 

gran ajuda al jugador (Figura 32). Un cop finalitzat el nivell, es mostrarà la puntuació obtinguda 

  

Figura 32. Pantalla del tercer mini-joc i puntuacions. 

Finalment, apareixerà l‟ última pantalla agraint al jugador la seva participació (Figura 33). 

 

Figura 33. Pantalla final. 
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5. Avaluació del joc 

En aquest capítol veurem la manera en la que s‟ha avaluat el joc que s‟ha implementat. Per 

tant, descriurem, com es va dur a terme la prova, juntament amb els resultats obtinguts en 

quant a la usabilitat, l‟aprenentatge, la utilitat de les pistes i els aspectes positius i negatius 

del joc segons la valoració personal dels participants. 

5.1 Descripció de l’experiment 

L‟experiment es va dur a terme en al Centre d‟Estudis Montseny (veure Figura 34). Els 

participants que van provar el joc van els alumnes de 4t d‟ESO d‟aquest centre escolar. Com 

que els alumnes tenen uns horaris assignats per a assistir a les assignatures que els hi pertoquen i 

ningú podia realitzar la prova en hores extraescolars, s‟ha portat a terme la prova en una hora 

d‟una classe d‟Informàtica. D‟aquesta manera mentre un alumne provava el joc la resta feia 

classe normal. 

 

Figura 34. Imatges de l‟experiment. 
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De manera introductòria, inicialment se‟ls hi va presentar la temàtica del joc, els objectius 

educatius i la forma d‟interacció tangible del joc. Seguidament se‟ls hi va passar un test de 10 

preguntes tancades relacionades amb els temes que posteriorment tractaran durant el joc: 

números binaris, portes lògiques i dispositius d‟entrada i sortida d‟un ordinador. Els alumnes de 

4t d‟ESO van reconèixer no tenir gaires coneixements d‟informàtica. En aquest sentit, el sistema 

binari saben com funciona més o menys però les portes lògiques no les han fet mai. Sobre el 

reconeixement de dispositius d‟entrada i sortida no ho han fet mai però es tracta d‟un exercici 

bastant intuïtiu. 

Un cop els participants van contestar les preguntes del test inicial, pre-test, (veure Annex 7.1), 

van passar a jugar al joc d‟un a un. El problema que s‟ha tingut per a realitzar aquest experiment 

ha estat el poder preparar més màquines que permetessin jugar a més persones alhora. 

L‟inconvenient principal ha estat el material, no disposàvem de mes càmeres web i suport un 

posar-les. 

Després de que cada participant arribés al final del joc, havia de solucionar un altre test, post-

test, (veure Annex 7.2) de 10 preguntes similars a les del pre-test que ens servirà per a avaluar el 

seu aprenentatge immediat durant la prova.  

Finalment, desprès d‟haver realitzat aquest post-test se‟ls hi va passar un qüestionari (veure 

Annex 7.3) amb l‟objectiu de conèixer la seva opinió i valoració general respecte als aspectes  

de les pistes proporcionades pel joc, la usabilitat del joc, el coneixement adquirit i els aspectes 

que els hi hagin agradat i desagradat del joc. 

5.2 Resultats 

Un cop realitzat l‟experiment i havent provat el joc 11 alumnes anem a veure els resultats 

obtinguts. Segons la informació contextual extreta en el qüestionari, la edat dels participants és 

de 15 o 16 anys, i acostumen a jugar a jocs d‟ordinador amb una freqüència de més d‟un cop al 

dia (2 participants), un cop al dia (4 participants), diversos cops a la setmana (4 participants) i un dia 

a la setmana (1 participant). A més, 7 dels 11 participants afirmen haver jugat a jocs tangibles 

utilitzant la Wii. 

Per a l‟anàlisi de resultats s‟han tingut en compte les dades extretes dels qüestionaris omplien 

els estudiants que han provat el joc amb pistes (un total de 7 alumnes), referenciats a partir d‟ara 

com [Quest-AP-X], i sense pistes (4 alumnes), [Quest-SP-X], on X és el nombre identificador de 

l‟usuari. 

A continuació analitzarem els resultats obtinguts en quant als 4 aspectes que es buscava 

analitzar en els qüestionaris (preguntes relacionades amb les pistes, experiència del joc, 

aprenentatge i tangibilitat), i les puntuacions del pre-test i post-test. 

 

5.2.1 Aprenentatge 

Podem analitzar l‟aprenentatge obtingut en els estudiants observant les notes que han obtingut 

els alumnes en els tests d‟abans de jugar i després de jugar. Com es pot observar a la Figura 35, 

la nota més baixa als pre-tests ha estat d‟un 4, mentre que la més alta d‟un 8, amb una nota mitja 

de 5,9. Per altra banda, la nota més baixa dels post-tests ha estat de 7 i la més alta un 10, amb 

una nota mitja de 8,6.  

Podem veure que, malgrat que no hi ha una diferencia significativa entre les notes obtingudes 

del pre-test i del post-test, hi ha una lleugera millora a l‟aprenentatge dels estudiants un cop han 

jugat al joc Observem, per tant, que hi ha hagut un lleuger increment en les notes dels tests que 

indica que els alumnes han après nous conceptes que abans no tenien tant clars, com el sistema 

binari o l‟arquitectura de l‟ordinador, o que desconeixen, com les portes lògiques dels circuits 

de computació..  
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Figura 35. Notes pre-test i post-test 

En relació a les preguntes del qüestionari referents a l‟aprenentatge (veure Taula 1), en una 

escala de l‟1 (totalment en desacord) al 5 (totalment d‟acord), els resultats més significatius han 

estat que, 7 dels 11 participants estan d‟acord amb que han après sobre els diferents conceptes 

cada cop que realitzaven moviments correctes amb el joc. De manera similar, 6 dels participants 

creuen que també han après sobre els diferents conceptes cada cop que realitzaven moviments 

incorrectes (puntuació 3 d‟una escala de 5). A més 6 dels 11 participants han coincidit estar 

d‟acord alhora de afirmar que aprenien sobre els diferents conceptes perquè les pistes els hi 

feien pensar per quin motiu havien fallat. Destacar també com a fet rellevant que 6 participants 

han expressat estar d‟acord amb el fet de que volien aprendre aspectes relacionats amb la 

informàtica mentre jugaven amb el joc. En aquest sentit, el participant [Quest-AP-11] ha 

comentat  que “[el joc] et donava una explicació de com es feia i aprenies coses 

d‟informàtica”. 
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1 Aprenia sobre els diferents conceptes cada cop que 

realitzava un moviment correcte 
- 1 3 7 -  - 

2 Aprenia sobre els diferents conceptes cada cop que 

realitzava un moviment incorrecte 
- - 6 3 -  2 

3 Aprenia sobre els diferents conceptes perquè les pistes 

em feien pensar per quin motiu havia fallat 
1 2  6 1  1 

4 Aprenia sobre els diferents conceptes pels consells oferts 

per les pistes 
- 2 5 2 -  2 

5 No volia pensar en números binaris o portes lògiques al 

jugar durant el joc 
2 3 2 2 2  - 

6 Volia aprendre aspectes relacionats amb la informàtica 

jugant amb el joc 
- 1 4 6 -  - 

7 Sento curiositat pels temes relacionats amb l‟arquitectura 

d‟ordinadors jugant amb el joc 
- 1 4 4 2  - 

8 Ja era bo en temes relacionats amb l‟arquitectura 

d‟ordinadors abans de jugar amb el joc 
1 4 3 - 3  - 

Taula 1.  Resultats experiència aprenentatge 
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5.2.2 Tangibilitat 

En quant a la tangibilitat del joc, corresponent principalment a les peces físiques dissenyades 

per jugar al joc, s‟analitzen a la Taula 2 els resultats corresponents a aquest aspecte del joc. 
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1 Es molt divertit jugar amb peces físiques - - 3 6 1  1 

2 Es molt senzill jugar amb peces físiques - 1 3 4 2  1 

3 Es molt intuïtiu l‟ús de les peces físiques - 2 1 4 3  1 

4 He tingut problemes per entendre com col·locar les peces 

del joc 
1 3 3 2 1  1 

5 He tingut problemes per entendre com utilitzar les peces 

del joc 
1 5 2 2 -  1 

6 Es més divertit jugar amb les peces físiques que amb jocs 

d‟ordinador 
2 1 2 3 2  1 

7 Crec que el joc hagués estat mes intuïtiu si no fos 

tangible 
3 4 3 - -  1 

8 M‟hagués agradat més que el joc no fos tangible 8 1 1 - -  1 

Taula 2.  Resultats Tangibilitat 

En els resultats del qüestionari podem observar que la majoria, 6 estudiants dels 11, estan 

d‟acord (li han donat una puntuació de 4 sobre 5) amb que el fet de jugar amb peces físiques era 

molt divertit, senzill i intuïtiu d‟utilitzar. També han mostrat la seva disconformitat amb frases 

que expressaven que el joc hagués estat mes intuïtiu si no fos tangible i que els hi hagués 

agradat més que el joc no fos tangible (8 alumnes han mostrat estar totalment en desacord amb 

aquesta idea). Aquestes decisions reforcen encara més l‟èxit de l‟ús d‟un sistema de joc diferent 

com és l‟ús de peces físiques en un entorn educatiu. A més, el participant [Quest-AP-10 ha 

manifestat que “sortir de la rutina de utilitzar un teclat o un comandament sempre és més 

entretingut”. 

Encara que mes de la meitat dels participants han manifestat no tenir problemes per entendre 

com utilitzar les peces del joc i com col·locar-les, si que hi ha hagut casos en els que els 

participants han tingut problemes en la col·locació de les peces. En aquest sentit, el participant 

[Quest-SP-7] ha lamentat que “intentant col·locar una peça en un lloc me l‟ha llegit un altre i 

m‟han tret 3 punts”. Aquest fet s‟atribueix a que el detector de peces no funcionava a la 

perfecció i a vegades donava per incorrecte algunes respostes. A més, pel que respecte a la 

tangibilitat del joc la majoria de comentaris negatius van estar relacionats amb el reconeixement 

de les figures. Això és degut, principalment, a que la càmera no era molt bona i la resolució de 

l‟enregistrament de imatges no estava posada al màxim de qualitat perquè ralentitzava el joc. De 

la mateixa manera, factors com la intensitat de la llum, podien empitjorar la detecció dels 

fiducials, o si els jugadors tapaven amb els dits part dels fiducials aquests no es detectava 

correctament.  

5.2.3 Les pistes 

Repassarem les impressions dels participants que van realitzar l‟experiment amb el sistema de 

pistes activat pel que fa als mecanismes de pistes proporcionats en els tres mini-jocs. 

Pel que fa a les pistes del primer mini-joc (veure Taula 3), que estaven representades pel 

termòmetre que representava l‟etat de la solució, el conjunt de valoracions dels alumnes 

respecte aquestes ha estat el següent. 
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  1 2 3 4 5  N/A 

1 Les pistes eren fàcils d‟entendre - - 2 2 3  - 

2 Les pistes eren útils per a mi - 2 2 2 1  - 

3 Les pistes m‟incomodaven 2 3 1 1 -  - 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre binaris - 1 4 1 -  1 

5 Les pistes eren interessants - 1 4 2 -  - 

6 Les pistes m‟avorrien 3 2 1 1 -  - 

7 Les pistes eren massa llargues 2 3 1 1 -  - 

8 Les pistes apareixien massa sovint - 3 3 1 -  - 

9 Les pistes no eren suficients 2 3 1 1 -  - 

10 M‟agradaven les pistes - - 6 1 -  - 

Taula 3.  Resultats pistes primer mini-joc 

Podem veure que, pel que fa a les pistes del primer mini-joc, els alumnes han destacat que les 

pistes eren fàcils d‟entendre (5 dels 7 participants estan d‟acord o totalment d‟acord amb 

aquesta afirmació). A més, 5 participants han desmentit puntuant amb desacord o totalment en 

desacord les frases que afirmaven que les pistes avorrien, eren massa llargues o no eren 

suficients.  

 

Les pistes del segon mini-joc (veure Taula 4), que consistien en l‟acoloriment del cablejat 

segons si passava un 0 o un 1, han estat valorades de la següent manera. 

 

  1 2 3 4 5 N/A 

1 Les pistes eren fàcils d‟entendre - - 3 2 2 - 

2 Les pistes eren útils per a mi - - 1 3 3 - 

3 Les pistes m‟incomodaven 1 4 1 - 1 - 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre circuits - - 2 4 1 - 

5 Les pistes eren interessants - - 4 3 - - 

6 Les pistes m‟avorrien 1 4 2 - - - 

7 Les pistes eren massa llargues 1 2 3 1 - - 

8 Les pistes apareixien massa sovint 1 2 4 - - - 

9 Les pistes no eren suficients 1 5 1 - - - 

10 M‟agradaven les pistes - - 5 2 - - 

Taula 4.  Resultats pistes segon mini-joc 

En aquesta taula de resultats d‟opinions sobre les pistes del segon mini-joc podem veure que els 

jugadors han destacat que les pistes eren útils (6 dels 7 participants ho han puntuat amb 4/5 i 

5/5) i que, a més, les pistes els han ajudat a aprendre sobre circuits de computació (4 

participants han puntuat amb 4 sobre 5 aquesta afirmació). També es pot observar com 4 

participants s‟han mostrat en desacord amb la idea de que les pistes incomodaven o avorrien i 

altres 5 amb que no eren suficients. 

 

Per últim, les pistes del tercer mini-joc (veure Taula 5), que consistien en un conjunt de 

comentaris de text, presenten la següent valoració per part dels alumnes. 

 

  1 2 3 4 5 N/A 

1 Les pistes eren fàcils d‟entendre - - 3 3 1 - 

2 Les pistes eren útils per a mi - 1 3 3 - - 

3 Les pistes m‟incomodaven 3 3 1 - - - 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre dispositius - 1 2 1 2 1 
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5 Les pistes eren interessants - - 5 - 2 - 

6 Les pistes m‟avorrien 3 2 2 - - - 

7 Les pistes eren massa llargues 3 3 1 - - - 

8 Les pistes apareixien massa sovint 2 4 1 - - - 

9 Les pistes no eren suficients 3 4 - - - - 

10 M‟agradaven les pistes 1 1 3 2 - - 

Taula 5.  Resultats pistes tercer mini-joc 

Finalment, pel que fa a les pistes del tercer mini-joc, podem observar com 3 participants s‟han 

mostrat d‟acord (puntuació de 4/5) amb la idea de que les pistes eren fàcils d‟entendre i que els 

hi eren útils. Es pot veure, a més, com 3 participants s‟ha mostrant en total desacord (votant 

amb 1/5) amb aspectes com que les pistes incomodaven, avorrien, eren massa llargues o no eren 

suficients. També podem veure a la taula que 4 participants s‟ha mostrat en desacord (votant 

amb 2/5) amb la idea de que les pistes apareixien massa sovint. 

 

Si revisem els comentaris dels usuaris en els espais posteriors a aquest qüestionari podem veure 

propostes que han fet els participant per millorar aquest sistema de pistes. El participant [Quest-

AP-3] proposa “que les puguis desbloquejar” de manera similar a altres jocs, basant-se en la 

puntuació, mentre que el participant [Quest-SP-6] creu que seria una bona idea que les pistes 

proporcionessin “una explicació del resultat abans de posar les peces”. D‟altra banda, el 

participant [Quest-AP-10] opina que “les pistes eren bones però sinó entenies del tema eren 

merament orientatives”. 

 

5.2.4 Experiència del joc 

Pel que fa a l‟experiència dels estudiants amb el joc, la Taula 6 resumeix els resultats obtinguts 

amb aquest aspecte. 
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1 M‟agradava cada cop que finalitzava un nivell - 2 7 1 1  - 

2 Em disgustava quan fallava un nivell en concret del joc 1 1 - 5 2  2 

3 Volia demanar ajuda quan em sentia bloquejat 3 4 1 2 -  1 

4 No volia que ningú m‟aconselles al decidir que havia de 

fer 
1 2 3 2 2  - 

5 Jo volia resoldre per mi mateix les dificultats als 

problemes plantejats 
- - 4 3 4  - 

6 No m‟importava fallar els diferents nivells del joc 3 3 1 2 2  - 

7 No m‟importaven les pistes que m‟oferia el joc - 5 - 3 3  - 

8 M‟hagués agradat divertir-me més mentre jugava al joc - 4 4 1 2  - 

9 Em divertia si acabava els nivells sense fallar - - 4 5 2  - 

10 Em divertia si acabava els nivells de manera rapida 1 - 7 3 -  - 

11 Les explicacions teòriques eren clares - - 5 5 1  - 

12 Les explicacions teòriques eren útils - 1 5 4 1  - 

13 La quantitat d‟informació de les explicacions teòriques 

era adequada - 1 6 3 1  - 

14 La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta es 

adequada - - 4 7 -  - 
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15 La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta es 

motivadora - 2 5 4 -  - 

16 La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta es 

adequada - - 4 5 1  1 

17 La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta es 

motivadora 1 2 4 3 -  1 

Taula 6.  Resultats experiència del joc 

Com es pot observar a la taula de resultats, 7 dels 11 participants han destacat que els hi 

disgustava cada cop que fallaven en algun nivell en concret del joc, que no volien que ningú els 

hi ajudés quan es sentien bloquejats i que volien resoldre per sí mateixos les dificultats als 

problemes plantejats. La majoria (5 participants li han donat una puntuació de 4/5 i altres 2, 5/5) 

s‟han mostrat més d‟acord amb el fet de que es divertien més si acabaven els nivells sense fallar 

que si el feien de manera ràpida. A més, el participant [Quest-AP-3] ha afegit que “es divertia 

en el moment de saber si havia encertat”. 

Segons la majoria d‟usuaris les explicacions teòriques que es mostraven abans de jugar a 

qualsevol mini-joc eren clares (5 participants li han donat una puntuació de 4/5) i útils (4 

participants amb 4/5) i en quant a la quantitat d‟informació que es donava en aquestes teories es 

considera acceptable. Pel que fa al sistema de puntuació, els jugadors pensen que la puntuació 

obtinguda al encertar i al fallar és adequada però no veuen molt clar que sigui motivadora. 

En els comentaris on els usuaris havien de justificar aquestes sensacions podem trobar respostes 

com que els hi ha semblat que el joc “no era molt apassionant però sí interessant i innovador”, 

segons el participant [Quest-AP-10] o que els hi ha agradat el fet de que “podies mesurar el teu 

rendiment i motivar-te més per al següent nivell”, com diu el participant [Quest-AP-11]. 

5.2.5 Valoració general 

Finalment, a l‟apartat de valoració general del joc podem veure les opinions dels participants 

respecte als aspectes que més els hi ha agradat i els que menys. 

Pel que fa als aspectes que més han agradat, les respostes més repetides han sigut “la forma 

d‟interactuar” [Quest-AP- 4, 10] [Quest-SP- 9] i la idea de que s‟aprenien coses noves mentre es 

jugava, que han mencionat els participants [Quest-AP-4][Quest-SP- 8, 9]. També hem pogut 

veure comentaris com que “l‟ús de les peces físiques fan que el joc no sigui tan avorrit” [Quest-

AP-1] o que els hi agradava “utilitzar pistes per ajudar a resoldre els jocs” segons el participant 

[Quest-AP-11]. 

D‟altra banda, en quant als aspectes del joc que menys han agradat estan encapçalats pel 

problema de la sensibilitat de la càmera per llegir les peces físiques, problema que han esmentat 

els participants [Quest-AP- 1, 3, 5, 10][Quest-SP- 8, 9]. El participant [Quest-SP-7] ha destacat 

com un aspecte negatiu l‟absència de “música al acabar el joc amb bona puntuació” i altres 2 

participants [Quest-AP-5][Quest-SP-9] han destacat també la falta de música durant el joc. 

Altres participants han trobat a faltar “més proves”, com el participant[Quest-SP-6], o els ha 

desagradat que hi hagués massa lletra a la part de teoria, com al participant [Quest-AP-5]. 

5.3 Discussió i conclusions de l’avaluació 

Un cop realitzat l‟anàlisi dels resultats podem extreure les conclusions de que: 

 Pel que fa a l‟aprenentatge, hem pogut veure en els resultats dels tests com els alumnes han 

experimentat un aprenentatge en quant als temes proposats durant el joc. Observem també 

que hi ha una tendència en els estudiants que indica que reflexionen sobre el seu 

aprenentatge a través de moviments o accions correctes i incorrectes. A més, amb el joc els 

estudiants han despertat la seva curiositat en el camp de la informàtica. 

 En quant a la tangibilitat del joc, hem vist que els usuaris han destacat que jugar amb peces 

físiques era molt divertit, senzill i intuïtiu d‟utilitzar. Tot i això, hi ha hagut algun problema 

en la detecció d‟alguns codis dels objectes i aquest ha sigut el punt més criticat de tot el joc. 
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 Pel que fa a les pistes, es pot observar als resultats obtinguts als qüestionaris que, en 

general, les diferents pistes observades eren fàcils d‟entendre, no incomodaven ni avorrien 

ni tampoc eren massa llargues. Tot i això, segons els usuaris, les pistes del segon mini-joc 

(les que mostren un acoloriment en el cablejat del circuit segons si passa un 0 o un 1) han 

estat les que han resultat més útils i les que més els han ajudat a aprendre sobre el tema que 

es tractava als jugadors. Això és degut també a que els estudiants no havien tractat mai el 

tema de circuits de computació, al contrari que el sistema binari o l‟arquitectura de 

l‟ordinador (que era bastant intuïtiva), i les pistes els hi ha estat de gran ajuda per a resoldre 

els problemes. 

 La valoració que fem sobre els resultats de les opinions dels alumnes pel que fa a la 

experiència del joc és que els alumnes veien cada mini-joc com un repte i que no volien 

consultar les pistes a no ser que de veritat les necessitessin i que al solucionar els problemes 

es sentien satisfets. A més, hem vist com han valorat positivament el sistema de puntuació i 

han expressat que les explicacions teòriques prèvies als mini-jocs eren clares i útils. 

 Per acabar, en la valoració general que han fet els alumnes, hem pogut veure com els hi ha 

agradat les principals particularitats del joc, que són la forma d‟interactuar tangible i que 

aprenien nous conceptes relacionats amb les TIC. També he pogut veure que el que menys 

els ha agradat són els problemes que va haver amb la sensibilitat de la càmera a l‟hora de 

detectar els objectes físics. 
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6. Conclusions i treball futur 

En aquest últim capítol de la memòria mostrarem unes conclusions relatives al 

treball i els resultats obtinguts i s‟exposaran unes propostes de treball futur 

relacionades amb aquest projecte. 

 

6.1 Conclusions 

L‟objectiu d‟aquest Projecte de Final de Carrera ha estat el de proposar un nou mètode educatiu 

que suposés una solució a la falta d‟interès dels estudiants en el tema de les TIC. Amb aquestes 

premisses hem treballat en el disseny i implementació (i una posterior avaluació) d‟un joc 

d‟ordinador tangible i educatiu per oferir als estudiants uns primers coneixements sobre les TIC. 

A continuació exposarem les conclusions i dificultats que hem pogut extreure al llarg del treball. 

- Anàlisi del context. Primer vam analitzar la situació actual dels estudis relacionats amb les 

TIC. Vam observar que hi havia una disminució en l‟interès en aquest sector plasmat en el 

nombre de matriculacions en carreres universitàries relacionades amb les TIC i les tècniques 

d‟aprenentatge tan tradicionals que s‟utilitzaven. Aquest fet em va sorprendre, creia que 

cada cop es matriculaven més estudiants en carreres relaciones amb les TIC. Degut a 

aquests resultats vam decidir que el nostre projecte educatiu prendria la forma d‟un joc 

basat en puzles que combinés l‟ús de peces físiques tangibles i una interfície virtual. Vam 

creure que seria una bona idea que el joc es presentés en forma de 3 mini-jocs on cada un 

introduiria al alumne en un tema bàsic relacionat amb les TIC. A més vam assentar les 

bases a partir de les quals començar a treballar per al desenvolupament del nostre joc. 

- Modelat de jocs basat en puzles. En aquest apartat hem après la importància de la utilització 

de puzles com a mètode educatiu i hem vist exemples. A més hem estudiat el model 

conceptual per a la creació de jocs basats en puzles i l‟estàndard IMS Learning Design que 

faríem servir després. 

- Disseny del joc. Un cop establides les bases del nostre projecte estàvem en disposició de 

plantejar el disseny del joc. El primer que vam acordar és que utilitzaria peces tangibles 

com a mètode d‟interacció i realitat augmentada per mostrar per pantalla tant les imatges 

reals enregistrades per la webcam com elements virtuals. També vam deixar clar els temes 

que es tractarien al joc, el sistema binari, els circuits de computació i l‟arquitectura de 

l‟ordinador. Vam escollir aquests temes perquè ens semblaven bàsics i que podrien 

despertar certa curiositat en els alumnes. Tot i això va haver-hi certes complicacions a 

l‟hora d‟escollir la forma que presentarien les pistes a cada mini-joc, al final vam escollir 3 

sistemes de pistes ben diferents i hem pogut veure que un ha tingut més acceptació, el del 

segon mini-joc, que els altres 2. Per acabar, vam revisar aspectes per aconseguir un disseny 

centrat en l‟usuari. 

- Implementació del joc. Una vegada teníem el disseny del joc, vam començar amb la part 

d‟implementació d‟aquest. Primer de tot vam haver de decidir l‟entorn de treball que 

utilitzaríem. Durant aquest curs, a la assignatura de Taller de Sistemes Interactius I, vam 

treballar en el desenvolupament d‟un joc per a la taula interactiva Reactable que utilitzava el 

reconeixement de peces físiques mitjançant l‟ús de uns codis identificadors i una càmera. És 

per això que vam escollir treballar en aquest entorn, que ens proporcionava les eines 

necessàries per al desenvolupament d‟aquest joc, i al haver treballat ja amb ell ens facilitaria 

les coses. Un cop preparat l‟entorn, es va treballar en la implementació del joc, en la que no 

van sorgir gaires problemes, i es va crear també la part visual del joc amb Photoshop amb el 

propòsit d‟utilitzar imatges simples i clares per a presentar una interfície agradable a la 

vista. Per últim es van confeccionar les peces físiques del joc i es va crear un suport per 

aconseguir una bona visió per a la webcam, que inicialment crèiem que no seria necessari i 

es va haver d‟improvisar. 
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- Avaluació del joc. Per acabar, un cop teníem el joc implementat i tot a punt, vam anar a un 

institut a provar el joc amb alumnes de 4t d‟ESO. Van ser 11 en total els participants que 

van jugar i van omplir uns qüestionaris amb les seves impressions sobre el joc i van fer 2 

tests per a comprovar l‟evolució de les notes gràcies als coneixements adquirits amb el joc. 

Amb aquestes valoracions vam extreure les impressions principals dels estudiants i vam 

poder veure amb aquests resultats que el joc va ser útil per al seu aprenentatge de nous 

conceptes relacionats amb les TIC. 

 

6.2 Treball futur 

A continuació repassarem les possibles línies de futur sobre les que es podria treballar per a 

aconseguir una evolució favorable en aquest projecte. 

- Primerament es podrien estudiar l‟ús de noves tecnologies que van apareixent per si es 

podrien utilitzar en el projecte per captar l‟atenció dels estudiants. A més s‟hauria 

d‟investigar si es manté aquest desinterès dels alumnes més joves per l‟estudi de carreres 

universitàries relacionades amb les TIC. 

- Una opció clara de treball futur seria millorar els aspectes que, gràcies a la avaluació per 

part dels estudiants, hem vist que menys han agradat. D‟aquesta manera, el punt principal a 

millorar seria la qualitat de reconeixement dels objectes físics, que com hem vist ha estat un 

punt molt comentat. Una clara solució a aquest problema seria l‟ús d‟una càmera millor. Un 

altre aspecte en el que es podria treballar és en la millora del sistema de pistes seguint els 

suggeriments dels alumnes. A més seria fàcil afegir una petita banda sonora al joc i efectes 

sonors com a feedback als seus moviments o resultats. 

- A part de la millora dels aspectes que han resultat més negatius, també es podria treballar en 

la implementació d‟una versió del joc més completa. Això s‟aconseguiria incrementant el 

nombre de problemes diferents per a cada prova, en la versió actual poden aparèixer 3 

problemes distints per a cada mini-joc. A més es podrien afegir més proves o mini-jocs que 

tractessin altres temes bàsics relacionats amb les TIC. També es podria proposar la 

resolució de més d‟un problema per a cada mini-joc, començant per un exercici fàcil i 

incrementant el nivell als següents, cosa que facilitaria l‟aprenentatge pel fet de dedicar més 

temps a cada tema. 

- Pel que fa a la avaluació crec que es podrien fer més experiments amb més alumnes per a 

recollir més impressions. A més es podria treballar en el desenvolupament d‟un joc similar 

destinat a un altre públic, mes jove per exemple, amb problemes més senzills i una interfície 

més divertida. 

 

6.1 Valoració personal 

Pel que fa a la meva valoració personal del PFC, he de dir que ha estat interessant treballar en el 

disseny i implementació d‟un joc educatiu centrat en les TIC. Crec que pels estudiants que els 

interessen i volen estudiar una carrera relacionada amb les TIC els hi seria de gran ajuda que es 

tractessin temes relacionats amb aquestes que serveixin una mica d‟introducció. A més, penso 

que haver plantejat un mètode educatiu basat en un joc i que aquest presentés un sistema 

d‟interacció diferent ha estat una bona idea i innovadora. 

Amb aquest treball he pogut reforçar conceptes adquirits durant la carrera, i no només pel que fa 

a programació. Durant tota la redacció de la memòria he hagut d‟aplicar mètodes i realitzar 

anàlisis vistos durant els 4 anys de carrera. En quant a la programació, he pogut aprofundir els 

meus coneixements sobre C++ i presentar un joc amb un sistema d‟interacció diferent. 

Pel que fa a la metodologia que he fet servir per el desenvolupament d‟aquest projecte, he de dir 

que ha sigut molt bona. Des del començament del projecte he mantingut reunions per a avaluar 

el progrés del projecte amb el Javi, el meu tutor, que m‟han servit per a realitzar un treball 
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constant sobre el projecte durant tot el curs. D‟aquesta manera, també he après a treballar per a 

la realització d‟un projecte a llarg termini gràcies a una bona planificació del treball. 

Gràcies a aquest projecte he pogut experimentar el paper de professor en la prova d‟avaluació. 

Ha estat una gran experiència i em va agradar veure com els alumnes s‟interessaven pel joc i el 

volien provar. A més, a l‟hora d‟analitzar els resultats dels tests ha estat motivador veure la 

millora en la nota dels alumnes després d‟haver provat el joc. 

És per això que considero que s‟ha fet un bon treball, degut a s‟han aconseguit els objectius 

inicials d‟aquest projecte, i que em porto una gran experiència per com s‟han fet les coses i pels 

resultats obtinguts. 
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7. Annexos 

7.1 Pre-test 

 
 
1 - Com es representa 3 en binari? 
 a. 101 
 b. 100 
 c. 011 
 
2 - Com es representa 6 en binari? 
 a. 110 
 b. 111 
 c. 101 
 
3 - Com es representa 9 en binari? 
 a. 1000 
 b. 1001 
 c. 0111 
 
4 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica AND si rep com entrada un 1 i un 0? 
 a. 0 
 b. 1 
 
5 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica AND si rep com entrada un 1 i un 1? 
 a. 0 
 b. 1 
 
6 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica OR si rep com entrada un 0 i un 1? 
 a. 0 
 b. 1 
 
7 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica NOR si rep com entrada un 1 i un 0? 
 a. 0 
 b. 1 
 
8 - El teclat de l‟ordinador és un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
 
9 - La pantalla de l‟ordinador és un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
 
10 - El disc dur de l‟ordinador és un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
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7.2 Post-test 

 
 
1 - Com es representa 2 en binari? 
 a. 001 
 b. 010 
 c. 011 
 
2 - Com es representa 5 en binari? 
 a. 110 
 b. 111 
 c. 101 
 
3 - Com es representa 12 en binari? 
 a. 1101 
 b. 1011 
 c. 1100 
 
4 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica AND si rep com entrada un 1 i un 0? 
 a. 0 
 b. 1 
 
5 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica NAND si rep com entrada un 1 i un 1? 
 a. 0 
 b. 1 
 
6 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica OR si rep com entrada un 1 i un 0? 
 a. 0 
 b. 1 
 
7 - Quina serà la sortida d‟una porta lògica XOR si rep com entrada un 1 i un 0? 
 a. 0 
 b. 1 
 
8 - El ratolí de l‟ordinador és un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
 
9 - Els altaveus de l‟ordinador són un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
 
10 - Una pantalla tàctil per l‟ordinador és un dispositiu d‟entrada, de sortida o d‟entrada/sortida? 
 a. Entrada 
 b. Sortida 
 c. Entrada/Sortida 
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7.3 Questionari 

 

Joc basat en Puzle enfocat a l’Arquitectura d’Ordinadors 

Qüestionari d’Opinió i Satisfacció 
 

Benvolgut estudiant,  

per tal de fer una valoració de l‟experiència et proposem respondre el següent qüestionari. A 

continuació et farem preguntes sobre el joc tangible que has utilitzat en aquesta experiència. 

Malgrat que us demanem el teu nom i cognoms, la informació d‟aquest qüestionari serà 

analitzada i tractades de forma anònima. En tot cas no estàs obligat a posar informació que no et 

sembli adequada. 

 

Informació contextual 
 

 Nom i cognoms : 

 __________________________________________________________ 
 

 Edat:  __________________ anys     
 

 Gènere:  [      ] Noi  [       ] Noia 
 

 Acostumes a jugar a jocs?  
 

[     ] Mes d‟un cop al dia [     ] Un cop al dia        [     ] Diversos dies a la setmana  
 

[     ] Un dia a la setmana [     ] Diversos cops al mes   [     ] Mai 
 

 En cas afirmatiu, quin tipus de jocs són? 
 

 

 

 

 

 
 

 Has jugat mai a cap joc tangible? 
 

[      ] Si   [       ] No 
 

 En cas afirmatiu, indica a quins jocs tangibles has jugat. En cas negatiu, especifica per quins 

motius no has jugat mai a cap joc tangible 
 

 

 

 

 

 
 

 
Preguntes relacionades amb les pistes 
 

 En relació a les pistes del primer nivell (el mesurador de la resposta amb la barra d‟estat), 

selecciona la resposta que més es correspongui a la teva opinió 
 

  

T
o
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 d
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a

co
rd

 

E
n

 d
e
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co
rd

 

N
o
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a

l 
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rd

 

T
o

ta
lm
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t 

d
’a

co
rd

 

 N
o

 A
p

li
ca

b
le

 

1 Les pistes eren fàcil d‟entendre 1 2 3 4 5  N/A 

2 Les pistes eren útils per a mi 1 2 3 4 5  N/A 
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3 Les pistes m‟incomodaven 1 2 3 4 5  N/A 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre números 

decimals 
1 2 3 4 5  N/A 

5 Les pistes eren interessants 1 2 3 4 5  N/A 

6 Les pistes m‟avorrien 1 2 3 4 5  N/A 

7 Les pistes eren massa llargues 1 2 3 4 5  N/A 

8 Les pistes apareixien massa sovint 1 2 3 4 5  N/A 

9 Les pistes no eren suficients 1 2 3 4 5  N/A 

10 M‟agradaven les pistes 1 2 3 4 5  N/A 
 

 En relació a les pistes del segon nivell (l‟acoloriment del cablejat), selecciona la resposta 

que més es correspongui a la teva opinió 
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 d
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1 Les pistes eren fàcil d‟entendre 1 2 3 4 5  N/A 

2 Les pistes eren útils per a mi 1 2 3 4 5  N/A 

3 Les pistes m‟incomodaven 1 2 3 4 5  N/A 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre portes lògiques 1 2 3 4 5  N/A 

5 Les pistes eren interessants 1 2 3 4 5  N/A 

6 Les pistes m‟avorrien 1 2 3 4 5  N/A 

7 Les pistes eren massa llargues 1 2 3 4 5  N/A 

8 Les pistes apareixien massa sovint 1 2 3 4 5  N/A 

9 Les pistes no eren suficients 1 2 3 4 5  N/A 

10 M‟agradaven les pistes 1 2 3 4 5  N/A 
 

 En relació a les pistes del tercer nivell (les pistes en text), selecciona la resposta que més es 

correspongui a la teva opinió 
 

  

T
o
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 d
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1 Les pistes eren fàcil d‟entendre 1 2 3 4 5  N/A 

2 Les pistes eren útils per a mi 1 2 3 4 5  N/A 

3 Les pistes m‟incomodaven 1 2 3 4 5  N/A 

4 Les pistes m‟han ajudat a aprendre sobre dispositius 

d‟entrada i sortida 
1 2 3 4 5  N/A 

5 Les pistes eren interessants 1 2 3 4 5  N/A 

6 Les pistes m‟avorrien 1 2 3 4 5  N/A 

7 Les pistes eren massa llargues 1 2 3 4 5  N/A 

8 Les pistes apareixien massa sovint 1 2 3 4 5  N/A 

9 Les pistes no eren suficients 1 2 3 4 5  N/A 

10 M‟agradaven les pistes 1 2 3 4 5  N/A 



Referències 

 

71 

 Justifica les eleccions anteriors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com podien ser les pistes més útils per a tu? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Com podien ser les pistes mes interessants? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Quin altre tipus d‟ajuda se‟t podria haver proporcionat per ajudar-te a jugar a aquest joc? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preguntes relacionades amb l’experiència del joc 
 

 Estàs d‟acord amb les següents afirmacions sobre la teva experiència amb el joc? 
 

  

T
o
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 d
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1 M‟agradava cada cop que finalitzava un nivell 1 2 3 4 5  N/A 

2 Em disgustava quan fallava un nivell en concret del joc       N/A 

3 Volia demanar ajuda quan em sentia bloquejat 1 2 3 4 5  N/A 

4 No volia que ningú m‟aconselles al decidir que havia de 

fer 
1 2 3 4 5  N/A 

5 Jo volia resoldre per mi mateix les dificultats als 

problemes plantejats 
1 2 3 4 5  N/A 

6 No m‟importava fallar els diferents nivells del joc 1 2 3 4 5  N/A 

7 No m‟importaven les pistes que m‟oferia el joc 1 2 3 4 5  N/A 

8 M‟hagués agradat divertir-me més mentre jugava al joc 1 2 3 4 5  N/A 
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9 Em divertia si acabava els nivells sense fallar 1 2 3 4 5  N/A 

10 Em divertia si acabava els nivells de manera rapida 1 2 3 4 5  N/A 

11 Les explicacions teòriques eren clares 1 2 3 4 5  N/A 

12 Les explicacions teòriques eren útils 1 2 3 4 5  N/A 

13 La quantitat d‟informació de les explicacions teòriques 

era adequada 1 2 3 4 5  N/A 

14 La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta es 

adequada 1 2 3 4 5  N/A 

15 La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta es 

motivadora 1 2 3 4 5  N/A 

16 La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta es 

adequada 1 2 3 4 5  N/A 

17 La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta es 

motivadora 1 2 3 4 5  N/A 

 

 Justifica les eleccions anteriors: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Destaca en quins moments et diverties jugant al joc: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Heu tingut alguna dificultat/problema durant l‟ús del joc? Indica, en cas necessari, quin:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Preguntes relacionades amb l’aprenentatge 
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 d
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1 Aprenia sobre els diferents conceptes cada cop que 

realitzava un moviment correcte 
1 2 3 4 5  N/A 

2 Aprenia sobre els diferents conceptes cada cop que 

realitzava un moviment incorrecte 
1 2 3 4 5  N/A 
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3 Aprenia sobre els diferents conceptes perquè les pistes 

em feien pensar per quin motiu havia fallat 
1 2 3 4 5  N/A 

4 Aprenia sobre els diferents conceptes pels consells oferts 

per les pistes 
1 2 3 4 5  N/A 

5 No volia pensar en números binaris o portes lògiques al 

jugar durant el joc 
1 2 3 4 5  N/A 

6 Volia aprendre aspectes relacionats amb la informàtica 

jugant amb el joc 
1 2 3 4 5  N/A 

7 Sento curiositat pels temes relacionats amb l‟arquitectura 

d‟ordinadors jugant amb el joc 
1 2 3 4 5  N/A 

         
8 Ja era bo en temes relacionats amb l‟arquitectura 

d‟ordinadors abans de jugar amb el joc 
1 2 3 4 5  N/A 

 

 Justifica les eleccions anteriors: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Preguntes relacionades amb la tangibilitat 
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o
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 d
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b
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1 Es molt divertit jugar amb peces físiques 1 2 3 4 5  N/A 

2 Es molt senzill jugar amb peces físiques 1 2 3 4 5  N/A 

3 Es molt intuïtiu l‟ús de les peces físiques 1 2 3 4 5  N/A 

4 He tingut problemes per entendre com col·locar les peces 

del joc 
1 2 3 4 5  N/A 

5 He tingut problemes per entendre com utilitzar les peces 

del joc 
1 2 3 4 5  N/A 

6 Es més divertit jugar amb les peces físiques que amb jocs 

d‟ordinador 
1 2 3 4 5  N/A 

7 Crec que el joc hagués estat mes intuïtiu si no fos 

tangible 
1 2 3 4 5  N/A 

8 M‟hagués agradat més que el joc no fos tangible 1 2 3 4 5  N/A 
 

 Justifica les eleccions anteriors: 
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Valoració General 
 

 Indica els tres aspectes de l‟activitat que t‟hagin agradat més: 
 

1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Indica els tres aspectes de l‟activitat que t‟hagin agradat menys o que milloraries: 
 

1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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