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Resum 
 
Actualment, el mercat de les aplicacions mòbils és enorme i les més nombroses són les 

que estan dedicades a l’oci. A més a més, existeixen alternatives als jocs per a mòbils i 

tauletes anteriors als dispositius electrònics esmentats així com els jocs de consoles o 

fins i tot els jocs de taula. Malgrat això, al mercat dels jocs està centrat sobretot en jocs 

on l’usuari juga sol. Els jocs interactius entre varis usuaris no són tant freqüents dins el 

mercat mobile, i menys ho són els que, a més a més en barregen la realitat. 

Aquest Treball de Fi de Grau es centrarà en el procés de idealització, disseny i 

desenvolupament d’una plataforma de jocs de lleure orientada a smartphones i tablets. 

Es farà servir una metodologia AGILE i un Focus Group per  obtenir feedback dels 

futurs usuaris en cada pas d’aquest treball i per tant poder testejar tant la proposta de 

valor fins com un demostrador o actiu experimental parcialment funcional d’aquesta 

plataforma. 

 

Al final del projecte veurem el treball futur corresponent a aquesta plataforma i 

reflexionarem sobre els possibles efectes que poden sorgir de l’ús d’aquesta plataforma 

en certs àmbits socioculturals. Encara que aquest treball acabarà amb una demo, deixa 

la porta oberta a poder ser ampliat amb possibles jocs addicionals i fins a un 

desenvolupament d’un model de negoci. 
 

 

 

 

Abstract 
 
Nowadays, mobile applications market is huge and those who are devoted to leisure are 

the most numerous. In addition, there are alternatives to games for smartphones or 

tablets like consoles or even board games. However, the gaming market is mainly 

focused in games where the user has to play alone. There is a lack in the market of 

interactive games between several users, and more specifically, in games where the 

reality is mixed with the game. 

This Final Degree Project will be focused on the process of idealization, design and 

development of a gaming platform entertainment-oriented smartphones and tablets. 

AGILE methodology will be used during the whole process and also a Focus Group to 

obtain feedback from users through every step of this work. Therefore it will be 

possible to test the value proposition to both as an active experimental demonstration or 

partially functional platform. 

 

At the end of the project it will be shown the future work relating to this platform and a 

reflection on the possible effects that may arise from the use of this platform in certain 

cultural areas. Although this paper will finish with a demo, leaves the door open to 

many expansion possibilities like additional games and up to develop a business model. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

El present TFG cerca dissenyar una plataforma de jocs interactius de tipus lleure 

orientada a dispositius mòbils així com smartphones i tablets. La plataforma contindrà 

jocs on el funcionament intern és semblant, jocs que s’han de jugar amb grups i amb un 

component aleatori. D’aquesta manera la plataforma podrà ser utilitzada com a eina en 

entitats de lleure així com Esplais i Caus. 

 

En el disseny d’aquesta plataforma farem sevir la metodologia AGILE, això implicarà 

que en tot moment rebrem un feedback de possibles usuaris. En el nostre cas 

comptarem amb la col·laboració de 3 Focus Groups d’àmbits diferents per obtenir així 

una visió més global. Dins d’aquest disseny de la plataforma ens centrarem també en el 

desenvolupament d’una demo d’un dels seus jocs interns el qual es jugarà. 

 

El joc que descriurem més detalladament i que ens servirà d’exemple per a veure el 

perfil de jocs que contindrà aquesta plataforma és el joc de La pastanaga. Aquest és un 

joc de lleure per a grups nombrosos. En La pastanaga els usuaris podran crear partides 

amb amics que siguin també usuaris de la plataforma, veure el estats de les partides, 

modificar el seu propi perfil d’usuari, rebre notificacions de l’estat de la partida, etc.  

 

La Pastanaga consisteix principalment en derrotar un rival escollit aleatòriament dins el 

grup d’usuaris de la partida. Mitjançant la geolocalització gràcies al GPS o per xarxes 

Wifi, l’usuari podrà buscar la seva víctima i apropar-se sense ser detectat. Quan s’arriba 

a una certa distància, la víctima rebrà una notificació avisant-la que ha de fugir sense 

saber en cap moment qui és l’encarregat de matar-la. 

A més a més, en cas de ser una partida amb molts jugadors, com en el cas d’un poble o 

una universitat, és molt probable que, tot i sabent la identitat de la víctima, no es sàpiga 

reconèixer la persona. És per això que l’aplicació també avisarà amb una notificació a 

l’usuari quan aquest tingui a la víctima relativament a prop. 

 

Un cop aconsegueixes eliminar a un jugador, aquest haurà d’acceptar la seva mort per a 

que l’aplicació t’atorgui la identitat de la víctima que tenia assignat ell. Així 

successivament fins a ser l’únic membre viu de la partida i, d’aquesta manera, guanyar-

la. Per evitar que hi hagi més d’un guanyador per partida, l’aplicació haurà de procurar 

que en el repartiment aleatori de víctimes no es creïn petits bucles. 

 

Quan un jugador és derrotat per el seu “assassí”, no s’elimina de la partida sinó que 

passa de l’estat “en joc” a l’estat “mort”. D’aquesta manera es manté encara dins la 

partida i pot anar veient qui queda encara en joc, és a dir, qui va guanyant la partida, o 

qui ha estat ja mort. També podrà veure, de la mateixa manera, el mapa de morts. 

Aquest mapa es crea a l’inici de la partida on el veurem en blanc i a mesura que els 

jugadors van caient, apareixerà la localització exacte del lloc on ha hagut un assassinat. 

 

Al disposar d’un xat per partida, els propis jugadors podran posar les normes del joc. 

Seguint sempre la mateixa base, és possible que hi hagi grups que vulguin posar més 

dificultat. Això és freqüent sobretot en grups molt nombrosos com pobles o en edats 

adolescents i més grans. Per evitar que es puguin avorrir se’ls donarà via lliure a 

introduir normes i a administrar ells mateixos la partida. 
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Els jocs de la plataforma, sobretot aquest en especial, es basen en el joc net. Això 

significa que es confia amb els usuaris en que no facin trampes, ja que és relativament 

fàcil mentir en aquests jocs. En cas de no seguir les normes del joc, com a qualsevol joc 

de lleure en qualsevol entitat com caus o Esplais, els altres jugadors podran eliminar a 

l’usuari en qüestió. De la mateixa manera, un propi jugador podrà abandonar la partida 

en qualsevol moment, sigui per la raó que sigui. D’aquesta manera no s’obliga a cap 

usuari a romandre a una partida que potser ja no hi vol jugar. 
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2. IDEA I OBJECTIUS 
 

 
La plataforma esmentada en l’apartat anterior que es treballarà en el transcurs d’aquest 

projecte l’hem anomenada GoblinGames. Així doncs, consisteix en una plataforma per 

a smartphones i tauletes de jocs didàctics i educatius relacionats amb el lleure. 

D’aquesta manera, GoblinGames podrà ser utilitzada com a eina per a entitats del lleure 

així com Esplais i Caus, a més a més de ser usada com a joc per a nens i joves a nivell 

individual. 

L’objectiu general del projecte serà doncs el desenvolupament de la plataforma per tal 

que sigui possible jugar a diversos jocs de lleure. En aquest treball de fi de grau es 

presentarà el cas concret del disseny i desenvolupament de la plataforma així com el 

desenvolupament del joc de La Pastanaga com a exemple de joc de lleure. 

 

Com a objectius específics es cercarà que la pla plataforma creada juntament amb el joc 

esmentat utilitzin Agile com a metodologia de desenvolupament i per tant dur un 

seguiment dels usuaris que s’han prestat per a fer les proves. 

 

Inicialment, en aquest treball es durà a terme un anàlisi de l’estat de l’art, amb l’objectiu 

d’entendre quines tecnologies s’empren actualment en l’àmbit de les plataformes o jocs 

per a nens i joves. Amb l’objectiu específic també de realitzar un correcte anàlisi de 

l’estat de l’art s’escolliran diverses aplicacions mòbils d’oci que han tingut o tenen 

actualment popularitat o bé per similitud de funcionament a la nostra plataforma o els 

jocs que l’engloben. Per a cadascuna d’aquestes aplicacions s’acabarà de realitzar una 

comparació de forma objectiva mitjançant una taula en els punts específics que siguin 

rellevants per als jocs de dins la plataforma a crear. 

 

Per últim, un altre objectiu específic del projecte és aconseguir que la demo creada 

funcioni en dispositius mòbils Android. 

 

 

En aquest treball, i per tal de complir tant els objectius generals com específics que es 

proposen, s’estructuraran les tasques de la següent manera: 

 

a.- Entrevistes amb els usuaris. Primer de tot caldrà trobar un nombre adequat 

d’usuaris que vulguin participar de manera voluntària en el desenvolupament de 

la plataforma. Se’ls farà un seguiment de les seves aportacions en certs punts del 

desenvolupament, des d’un testeig de la idea fins a les proves de la demo 

funcional. 

 

b.- Anàlisi de l’estat de l’art. On s’analitzarà el mercat dels jocs i posteriorment 

ens centrarem en els que són aplicacions per a mòbils intel·ligents. Com s’ha 

esmentat anteriorment, aquest ens servirà per a comparar la nostra plataforma 

amb el món actual de les aplicacions i jocs. 

 

c.- Definir les funcions de la plataforma. Gràcies al testeig de la idea i a la 

comparativa podrem extreure’n un llistat de funcions que haurà de dur a terme la 

plataforma. 

 

d.- Diagrama de casos d’ús i de seqüències. 
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e.- Disseny del logotip de l’aplicació i l’estètica interior. Aquesta part també 

serà testejada per els usuaris ja que la plataforma els ha de resulta atractiva. 

 

f.- Elaboració d’un Mock Up. Amb aquest apartat es finalitzaria el disseny 

funcional de la plataforma i, per tant, és important que sigui també testejat per 

els usuaris. 

 

g.- Definir l’arquitectura de la plataforma. 

 

h.- Diagrama de blocs. 

 

i.- Diagrama de classes. 

 

j.- Implementació. 

 

k.- Testeig final. Després de dissenyar i implementar la demo, serà important 

saber el grau d’acceptació i satisfacció dels usuaris. Aquestes proves seran 

gravades en vídeo amb el previ consentiment dels usuaris. 

 

l.- Elaboració de les conclusions. A partir del testeig i dels objectius assolits 

podrem extreure un seguit de conclusions d’aquest treball. 

 

A partir d’aquesta línia de treball podrem assolir els objectius del treball de fi de grau 

d’una manera òptima. 

 

 

2.1 Què és Agile? 
 

Agile és una metodologia de treball utilitzada cada cop més freqüentment en projectes 

tecnològics, més concretament a projectes que tenen com a protagonista principals els 

usuaris. Un exemple serien els projectes orientats a prestar un servei a uns usuaris o les 

pròpies aplicacions mòbils. 

 

Per entendre què és i com funciona aquesta metodologia veiem primer els punts claus 

del seu manifest, extrets de la mateixa pàgina web: 

 

“ 
- Individuals and interactions over processes and tools. 

- Working software over comprehensive documentation. 

- Customer collaboration over contract negotiation. 

- Responding to change over following a plan. 

” 

 

En aquesta metodologia de treball es valora més la col·laboració amb les persones, les 

interaccions amb usuaris, les comunicacions entre els membres de l’equip que els 

processos i eines a seguir, la documentació exhaustiva, contractes amb usuaris, etc. En 

definitiva, els items que trobem a la dreta són valuosos, però es dóna més importància 

als de l’esquerra. 
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Un dels punts més importants d’Agile és considerar que una comunicació constant amb 

el projecte i els usuaris portarà a l’èxit. És per això també que els membres de l’equip 

del projecte han de ser capaços d’acceptar i introduir canvis en aquest en qualsevol fase 

del procés. Aquesta metodologia es centra en el desenvolupament del software tenint 

com a principal protagonista els usuaris futurs i els seus requeriments. 

 

Durant el desenvolupament amb Agile s’han de satisfer els usuaris mitjançant entregues 

constants del software. És per això que els canvis d’aquest software són molt freqüents 

en aquesta metodologia. Malgrat això, aquesta manera de treballar et permet aplicar els 

canvis sense problema i garantir així la satisfacció que buscàvem amb els clients. 

 

Per aconseguir una comunicació constant amb els usuaris, es més freqüent és la creació 

de focus groups. Un focus group està compost per un cert nombre d’usuaris que 

acompanyaran a l’equip del projecte durant tot el seu desenvolupament. Amb els focus 

groups s’aconseguirà tenir aquest protagonisme de l’usuari i escoltar les seves idees i 

requeriments. 

 

 

2.2 Testeig de la idea 
 

Durant l’elaboració d’aquest treball, disposarem de la col·laboració de 3 focus groups 

formats per un total de 13 joves d’entre 19 a 26 anys. Com s’ha mostrat en l’apartat 

anterior sobre la metodologia Agile, ens centrarem en els usuaris. Així doncs, aquests 3 

focus groups ens serviran per a poder fer un seguiment detallat del projecte i detectar 

errors i/o possibles canvis de la plataforma al moment. D’aquesta manera el temps 

reacció per a solucionar problemes serà més curt i el desenvolupament de la plataforma 

GoblinGames serà més efectiu. 

 

Els focus groups dels quals disposem són els següents: 

 

 F.G. A. Format per alumnes universitaris de 2n i 3r curs, més concretament 

estudiants d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria Telemàtica de la Universitat 

Pompeu Fabra. Aquest focus group estarà present en la totalitat del projecte. Els 

membres del Focus Group A són: Alejandro García (21 anys), Adrià Jaumot (22 

anys), Alexandre González (25 anys), Daniel García (21 anys), Francisco Rey 

(22 anys) i Alberto Martínez (26 anys). 

 

 F.G. B. Format per monitors de lleure, alguns d’ells en actiu i alguns amb la 

titulació. A més a més, un dels membres d’aquest focus group és directora de 

lleure. Aquest focus group estarà present també en el transcurs total del projecte 

i el formen: Adriana Barrachina (22 anys), Laia Comellas (20 anys), Georgina 

Ermi (24 anys) i Beatriz Cabrero (20 anys). 

 

 F.G. C. Format per estudiants d’Erasmus residents a Munich. Aquest focus 

group és més reduït que els anteriors ja que és resultat d’una petita estada a la 

ciutat de Munich. Està format, com ja he dit, per estudiants universitaris de 
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diferents nacionalitats. Només estaran presents en el testeig de la idea. Els 

membres d’aquest focus group són: Marie France (19 anys) de nacionalitat 

francesa, Aalje (26 anys) de nacionalitat holandesa, Luka (25 anys) de 

nacionalitat suissa i Adriana Olivares (22 anys) de nacionalitat espanyola. 

 

Per a aquest apartat, s’ha seguit el mateix procediment per els 3 focus groups: 

 

- reunir els membres del focus group 

- explicar la idea de la plataforma i més detalladament el joc de La Pastanaga 

- deixar que comentin la idea i que esmentin alguns requeriments que creguin 

necessaris 

Els resultats obtinguts, tot haver tingut reunions grupals, són individuals ja que parlaven 

per torn de paraula per evitar perdre detall. A continuació veurem la opinió de cada un 

dels participants de cada focus group. 

 

 

F.G. A: 

 

Alejandro García: actualment els mòbils estan emportant-se tota l’atenció de 

nens cada cop més petits, com ara sembla impossible evitar aquest fet, aquesta 

és una bona solució per fer que els nens i joves interactuïn en persona a partir del 

mòbil. Ja que el mòbil s’utilitzarà com a eina i la part principal del joc es duu a 

terme a la vida real. A més, el fet que tingui diferents jocs fa que per exemple a 

unes colònies es pugui anar canviant de joc per que sigui més entretingut. 

 

Adrià Jaumot: a les festes dels pobles, últimament està molt de moda jugar al joc 

aquest, l’únic que ho compliquen més amb normes com que no et poden matar si 

vas despullat o si tens les dues mans ocupades amb gots de les festes. El cert és 

que La pastanaga és un joc molt divertit, així que si la plataforma conté aquest i 

jocs semblant, segurament serà molt “xula”. 

El xat és un punt important, tot i que segurament es crearan xats de whatsapps 

alternatius perquè la gent ho té més a mà. 

 

Alexandre González: pot ser un joc molt entretingut, sobretot si són amb grups 

grans. Estaria bé poder obtenir algun tipus d’informació extra de la persona que 

has de matar per poder-la trobar a part de la pròpia geolocalització que has dit. 

Si són grups molt grans, com a la universitat mateix, és possible que no coneguis 

a la persona en qüestió. Si tinguessis informació extra la podries buscar al 

facebook mateix per saber com és. De fet, si et proporcionés directament el 

perfil de facebook seria molt útil. 

 

Daniel García: el joc aquest està molt bé, però és molt fàcil fer trampes. Sempre 

pots no acceptar la mort i així ets immortal. Està bé que puguis sortir de la 

partida, d’aquesta manera gent que cregui que no ha estat justa o “algo” la seva 

mort podran marxar indignats. Tot i alguns problemes com aquest de les trampes 

i el fet que no estigui vinculada a les xarxes socials, en general la plataforma té 

molt bona pinta. 
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Francisco Rey: jo de petit a l’esplai havia jugat al llop i recordo que ens ho 

passàvem molt bé. A La Pastanaga pel què has dit, és com el que es va jugar 

durant un trimestre aquí a la universitat. Tot i no jugar, era divertit veure a la 

gent córrer com bojos per la plaça, la biblioteca i els passadissos de Tallers. Crec 

que si la geolocalització, si està ben feta, permetrà jugar-hi més enllà de les 

barreres que suposen el campus. Tot i així, molta gent es trobava a partir del 

facebook, així que seria útil si es pogués enviar un link de facebook per poder 

posar-li cara a la teva víctima, en cas que no la coneguis, clar. 

 

Alberto Martínez: avui en dia els nens estan molt enganxats als mòbils, així que 

suposo que si els dones un joc amb que poden jugar en real però amb el mòbil 

com a eina els agradarà. Personalment crec que no està malament la idea, però 

potser, si els grups són molt grans, tindràs problemes de sincronització, com ja 

passava amb Triviados i tots aquests, i això que eren partides un contra un. 

Si no ocupa molt la base de dades, també podries posar més informació dels 

usuaris, si més no algun tret físic com a pista per a què puguis ser trobat, tal i 

com ha comentat l’Alex. 

 

 

F.G. B: 

 

Adriana Barrachina: m’agrada el fet que sigui una plataforma amb jocs de lleure, 

així es podrien utilitzar en colònies i campaments d’estiu. Normalment els jocs 

per al mòbil són per estar tu sol allà enganxat i per això mai els deixem porta 

aparells electrònics als casals ni a les colònies. De fet els requisem i els posem 

tots en un cistell, però si són per jugar tots els de grup de nens i només la 

utilitzen com a eina, també pot servir per ensenyar-los a racionalitzar el temps 

que passen amb els mòbils. 

 

Laia Comellas: la idea del joc de la pastanaga està molt bé, i si la aplicació és 

només una eina millor perquè així els nens no els tindrem enganxats tot el dia al 

mòbil. 

Si posessis com un rang per a monitors per a que només nosaltres poguéssim 

posar les normes i afegir membres a una partida estaria millor. 

 

Georgina Ermi: quan juguem a jocs com la pastanaga als casals, normalment es 

posen uns horaris on no es permet jugar, on posem en pausa el joc, i també 

definim unes fronteres per a que no es perdin els nens mentre fugen i corren. 

Poder explicar les normes per el xat està molt bé però seria interessant poder 

definir-les, així com el perímetre. 

A més a més, tenir la plataforma amb varis jocs permetrà una diversitat i els 

nens no es queixaran. Estaria bé si els monitors poguessin encarregar o proposar 

jocs per a què introduïssin a la plataforma. 

 

Beatriz Cabrero: normalment, durant els matins d’esplai i durant les colònies els 

traiem els mòbils perquè no estiguin enganxats tot el dia. Tot i així, normalment 

se’ls hi torna durant les estones lliures, potser podrien aprofitar per utilitzar la 

aplicació allà. Si pretens que sigui una eina per monitors hauries de poder fer 
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partides privades, que el creador de la partida sigui l’administració, sigui del joc 

que sigui. 

F.G. C: 
 

Marie France: primer de tot, si la fas, vull que la facis en anglès i en francès, així 

podré hi jugar amb els amics a l’estiu quan torni a casa i aquí amb els de la 

universitat amb tota la colla. 

De moment amb totes les coses que m’has dit que podré fer ja en tinc prou. 

Potser afegiria el fet de poder-ho lligar d’alguna manera amb facebook, com 

amb Preguntados que puc posar les meves victòries al meu mur del facebook. 

 

Aalje: està molt bé però vigila amb la sincronització dels mòbils, que no puguin 

apagar el GPS perquè no puguin ser trobats i altres coses amb les que es puguin 

fer trampes. No crec que en cercles petits es facin trampes, ja que serien cercles 

relativament reduïts d’amics i se suposa que no s’haurien d’enganyar i el joc 

seria net. 

Tot i així, si hi ha de jugar nens, tots sabem que els nens a una certa edat només 

volen guanyar. Si saben com fer trampes, les faran. 

 

Luka: està ben buscat perquè seria com les típiques pàgines web de mil jocs però 

per al mòbil. A més, si un d’ells tracta de matar a les teves víctimes per 

aconseguir ser l’únic supervivent, segur que als nens i als joves els agradarà. Tot 

i que no tingui cap enllaç amb les xarxes socials de moment, podries 

promocionar-lo amb una plana de facebook i de twitter per a que sigui més 

conegut. 

 

Adriana Olivares: ja em va agradar el joc de La Pastanaga quan hi vaig jugar a 

la universitat. L’únic problema que li vaig trobar va ser els mini bucles que es 

van crear a la hora de repartir víctimes i el fet d’anar sempre carregat amb una 

pastanaga a la motxilla. Amb la aplicació aquesta no caldrà dur cap pastanaga 

“potxa” de la nevera i a més a més, per el joc de El llop no hi haurà baralles per 

els personatges perquè podran ser atorgats també aleatòriament. 

 

Recordem que aquest últim grup, creat sobretot per persones fora d’Espanya, només hi 

serà present en aquesta valoració. Ens serveix per saber si, a part del nivell local que 

seria Catalunya i Espanya, la aplicació tindria una bona rebuda a la resta de països. Pel 

que s’ha pogut escoltar durant la reunió i el que s’ha plasmat de forma resumida just 

damunt, podem afirmar que a nivell europeu l’aplicació tindria una bona rebuda. 

 

Si ens centrem en els primer focus group, el F.G. A, veiem són els que es centren més 

en les funcionalitats així com en el fet d’afegir informació pública al perfil dels usuaris. 

Així doncs, un treball futur podria ser que els usuaris afegissin camps públics al seu 

perfil.  

 

Veiem com la idea principal té una bona rebuda en el col·lectiu jove i fins i tot els que 

són monitors els sembla una bona eina per introduir-la als casals o colònies i, fins i tot, 

al dia a dia de l’esplai o cau. A més a més, creuen també que pot tenir una bona rebuda 

per els nens, que és un punt important si volem que sigui utilitzada com a eina de lleure. 

Podem veure també que ressalten fets com el de les xarxes socials, la geolocalització i 

les trampes que poden ser fetes en el transcurs dels jocs. Per problemes de limitacions 
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temporals, les funcionalitats de la demo seran limitades, tot i així no es descarta un 

treball futur, ja sigui també per a traduir-la a varis idiomes. 

Un punt també destacable i que ha d’estar en aquesta demo és la importància que li 

donen a la geolocalització. Això s’aconseguirà amb el GPS i, per esquivar certes 

trampes, també es podrà saber la localització a partir de les zones wi-fi i, en un futur, 

triangulació d’antenes. 
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3. ESTUDI DE L’ESTAT DE L’ART 
 

 

En l’estudi de l’art d’aquest treball veurem la possible competència directa, com són 

altres aplicacions mòbils, de forma més detallada. Per altra banda també veurem d’una 

forma més general alternatives d’oci, com són consoles de videojocs, a la nostre 

plataforma i més concretament al joc demostració com és el de La Pastanaga. 

 

 

 

3.1. Anàlisi de les plataformes actuals 
 

En aquest apartat veurem d’una manera àmplia el mercat dels jocs destinats a nens i 

joves i finalment ens centrarem en les aplicacions actuals per a telèfons mòbils que hi 

ha al mercat i les compararem més detalladament amb la proposta de joc que s’està 

presentant. 

 

Els jocs actuals per a nens i joves formen part d’un mercat molt ampli. Trobem des de 

jocs de taula didàctics on poden aprendre i desenvolupar-se a casa, jocs online, 

aplicacions per a tauletes, jocs de lleure l’aire lliure, etc.  

 

Com ja hem expressat anteriorment, la nostra plataforma de jocs serà una eina digital 

per a jocs de lleure. Així doncs, per a comparar-lo ens centrarem en els jocs d’àmbit 

electrònic, com les plataformes de jocs a internet, les consoles portàtils de jocs així com 

la Nintendo DS o la PSP, o consoles fixes con també el cas de Nintendo i PlayStation, 

entre d’altres. 

 

 

3.1.1. Plataformes d’internet 

 

Actualment trobem infinitat de jocs per a nens a internet, ja siguin les mítiques 

minijuegos.com o pàgines web de diferents canals de televisió com per exemple Disney 

Channel. Dins aquest últim grup esmentat hi ha una web que, al igual que el propi canal 

de televisió, té molt èxit entre els més petits de les llars. 

 

Clan TV té la seva pròpia pàgina web on hi podem trobar capítols de les series que 

retransmeten, vídeos inèdits d’aquestes mateixes series que no es veuen per la televisió i 

també jocs per a infants. Tot i que té jocs diversos i de temàtica variada, la major part 

dels jocs dels que disposa la pàgina web de Clan TV estan basats en les mateixes series 

del canal. 

 

A continuació farem una explicació d’alguns jocs que es poden trobar en aquesta pàgina 

web. 
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CLAN TV 

 

Dins la pàgina principal [1] ens mostra un ventall de jocs que es poden triar per els 

següents rangs d’edats: 0-4 anys, 5-7 anys i  +8 anys. La nostre proposta, com ja hem 

esmentat, serà una plataforma per a mòbils i tauletes i per tant, ens centrarem més en 

analitzar els jocs per a nens de +8 anys, ja que actualment és la primera franja d’edat en 

ser propietària de un mòbil. 

 

 

Un cop estem dins d’aquesta categoria, tal i com es mostra a la Figuta 1, entre els més 

jugats hi trobem el Slugterra – El secreto de las mines oscuras, basat en una sèrie del 

mateix canal de televisió. Consisteix en passar pantalles i nivells on s’ha de disparar 

contra uns monstres que, si no són derrotats, et treuen vides. En cada pantalla hi ha un 

laberint diferent i la dificultat per matar el monstre augmenta juntament amb els nivells. 

 

La major par de jocs també són de nivells on augmenta la dificultat a mesura que 

aconsegueixes unes fites indicades. Molts d’ells inspirats en series de CLAN TV com 

Slug Run o ¡Zap!. També hi ha d’altres jocs, inspirats en series, amb una temàtica en 

concret, així com DC Sendokay Trainer, que és un joc de futbol. 

 

Trobem també jocs de tipus Quiz on el jugador ha de respondre una serie de preguntes 

per a poder passar de nivell. Aquests jocs estan centrats sobretot en les series del mateix 

canal de televisió. D’aquesta manera també s’asseguren que els nens mirin els seu canal 

i no un altre de la competència. 

 

A més a més, trobem alguns que no estan inspirats en series, així com el Cut the Rope – 

Time Travel, Figura 2, un joc de nivells de dificultat mitja, tot i que per la seva estètica 

no ho sembli. Com el propi nom indica, en aquest joc s’ha de tallar amb l’ajut del cursor 

les cordes d’on hi penjen unes llaminadures. Aprofitant la inercia del pèndol que creem 

en tallar la corda s’ha d’aconseguir agafar el màxim d’estrelles daurades possibles i fer 

caure la llaminadura dins la boca del monstre. 

  

Figura 1. CLAN TV, jocs +8 
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En la major part de jocs que hem trobat, veiem com la dificultat augmenta a mesura que 

anem avançant. A més a més, tots els jocs tenen un objectiu clar, i els que tenen més 

èxit entre els nens i nenes són aquells que l’objectiu és derrotar a un adversari. 

 

 

3.1.2. Consoles i videojocs 

 

Dins el món de les consoles i videojocs, analitzarem les dues consoles més venudes i 

utilitzades que disposen també de consoles portàtils. Aquestes dues consoles són 

Nintendo i Playstation. 

 

Per a saber quins eren els tipus de joc amb més èxit d’aquestes dues consoles, s’ha 

entrat a la web de Amazon, entre d’altres, i s’han analitzat els jocs més venut en l’últim 

any. Aquest és un portal web de venda per internet accessible des de qualsevol lloc del 

món on s’ha pogut veure les tendències de compra mundials. 

 

NINTENDO 

 

Dins de Nintendo podem trobar jocs per a les diferents consoles que té i distribueix la 

pròpia marca Japonesa. Entre tot el seu ventall de possibilitats i ofertes, ens centrarem 

més en els jocs de consoles portàtils. 

 

Els jocs per a consoles portàtils més venuts i amb més èxit que la marca Nintendo ven i 

distribueix actualment són els jocs compatibles amb les consoles següents: 

 

 - Nintendo DS 

 - Nintendo 3DS 

 - WiiU 

  

Figura 2. Cut the Rope – Time travel. Primera pantalla nivel 5. 
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Així doncs, per a saber quins són els èxits entre els nens i joves hem anat a la web 

principal de Nintendo [5]. La seva plataforma web ens permet filtrar la cerca de jocs, tal 

i com ens mostra la Figura 3. 

 

 

 

Veiem com, en el propi filtre ens mostra els jocs preferits per els compradors de 

Nintendo. Aquests són jocs mítics que formen part de Nintendo quasi des dels seus 

orígens, així com Mario, Zelda, Donkey Kong, Pokémon, etc. Tots aquests jocs estan 

disponibles amb les tres consoles portàtils de Nintendo que s’han anomenat 

anteriorment. 

 

Fixem-nos que els jocs amb més èxit i, per tant, els preferits dels nens i joves són jocs 

de plataformes on vas superant nivells amb objectius diversos determinats. Actualment, 

els jocs es poden compartir amb altres usuaris, de manera que, si un està jugant a 

Pokémon amb la seva Nintendo 3DS, per exemple, i es troba amb un amic que també hi 

està jugant, aquests dos poden tenir una partida compartida i poden fer batalles. 

 

Podem observar doncs una tendència dels jocs de Nintendo cada vegada més interactiva 

i amb possibilitat de compartir una partida o batalles amb altres membres de la societat 

Nintendo. 

  

Figura 3. Nintendo.com. Games – Filter Games. 
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PlayStation 

 

De Playstation per contra, mirarem jocs per a consoles estàtiques o fixes, així com la 

PS4, novetat al mercat, i la PS3, ja que aquestes dues són les més venudes del mercat 

actual amb diferència. 

 

Començant per la PS3 [4], el seu TOP 4 en ventes, que ens mostra el portal Amazon és: 

 
1. The Wolf Among Us: joc d’aventures gràfiques basat en una sèrie de còmics i el seu 

univers. Es tracta d’un joc en primera persona, on el jugador es posa a la pell del 

protagonista dels còmics i ha de prendre decisions amb les seves accions per seguir el 

fil de la història. 

 

2. GTA V (Grand Theft Auto): joc d’acció i aventura situat en un univers paral·lel, a Los 

Santos. És un joc en primera persona on el jugador es posa a la pell d’un dels 3 

protagonistes, que són delinqüents, i ha d’evitar que la policia el trobi mentre fa una 

missió que li és encomanada. 

 

3. Minecraft: joc de construcció per blocs on pots crear i destruir mons. 

 

4. CoD (Call of Duty): joc d’acció en primera persona bèl·lic originàriament pensat per a 

ordinadors però passat posteriorment a consoles de videojocs com ara la PlayStation. 

Amb petites missions has d’aconseguir guanyar la guerra amb el teu equip. 

 

 

En el TOP 5 de jocs més venuts per la PS4 [3] es repeteixen alguns que trobem a la 

PS3. Aquests són jocs de molt èxit i per això els fan disponibles per a més d’una 

consola. Així doncs, hi trobem els següents jocs: 

 
1. GTA V 

 

2. CoD 

 

3. NBA 2K 15: joc d’esport inspirat en la lliga de bàsquet dels Estats Units, la NBA. El 

jugador ha de triar l’equip amb qui vol jugar cada vegada i intentar guanyar les partides 

i/o tornejos de bàsquet controlant tots els jugadors del camp. 

 

4. FARCRY 4: joc FPS (acció bèl·lica en primera persona, com CoD). Disposa de mode 

multi-jugador on-line i d’aventures individuals. 

 

5. The Last of Us: joc d’acció i terror en primera persona. Situat en un món post-

apocalíptic on l’objectiu principal de tot el joc és du a una nena en una zona segura on 

el virus que ha acabat amb la humanitat no la pugui infectar, ja que ella podria ser la 

salvació. Això s’aconsegueix amb varies missions i fites dins el joc. 
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Altres jocs que són molt venuts per a les dues consoles de PlayStation són: 

 

 - Assassins Creed 

 

 - Destiny 

 

Aquests dos jocs són d’aventures gràfiques i acció on el jugador es posa a la pell del 

protagonista per a dur a terme missions i poder així aconseguir un objectiu final. 

 

Veiem que la dinàmica dels jocs més venuts, en general, és on el jugador dur a terme 

l’acció en primera persona i ha de fer petites missions amb una certa dificultat. Aquesta 

dificultat, com a la major part dels jocs, augmenta a mesura que passem de nivell, 

avancem en el joc i/o aconseguim certs objectius. 

 

Per a la nova consola de PlayStation, la PS4, han tret un nou model de joc. Fins la PS2, 

per a jugar a un joc havies de tenir-lo de forma física i per a jugar amb amics havien de 

desplaçar-se fins a casa teva i portar els comandaments de la consola. Amb l’arribada de 

la PS3al mercat va ser possible jugar amb mode multi-jugador a través de la xarxa, però 

tots els jugadors havien de disposar del joc de la mateixa manera que tu. Actualment, 

amb la PS4 i la seva nova xarxa, no cal que els teus amics disposin del joc ni que es 

desplacin. Simplement es poden connectar a la seva consola i esperar a que tu els 

convidis a la partida de qualsevol dels jocs que has comprat i que disposi de mode 

multi-jugador. 

 

Observem així un apropament de PlayStation cap a jocs compartits i interactius on, no 

fa falta ni tenir el joc per a què un amic hi pugui jugar amb tu. L’únic indispensable és 

tenir tots la PS4. 

 

 

3.1.3. Apps mobile 

 

Aquest projecte es tracta de la creació d’una plataforma per a mòbils i tauletes que 

contindrà diversos jocs. És per això que la part de l’estudi de mercat més destacables és 

aquesta. 

 

Fins ara hem vist diferents jocs per a diferents plataformes i consoles per a poder veure 

les dinàmiques dels jocs que tenen èxit al mercat. D’aquesta manera podrem fer un 

disseny i desenvolupar el nostre joc per tal que tingui una bona rebuda per als usuaris. 

 

Hem vist com Nintendo i PlayStation aposten cada cop més per a jocs on els usuaris 

poden jugar i interaccionar entre ells de forma conjunta. El nostre joc exemple, La 

pastanaga, es podria designar com un joc d’acció i intriga amb petits objectius que has 

d’anar assolint per a obtenir la victòria. Al joc no saps qui et pot matar però si a qui has 

d’anar matant ja que te l’assigna el propi joc. 

 

A continuació farem un anàlisi més exhaustiu que els anteriors de les aplicacions que 

han tingut més èxit de les que hi ha al mercat dels jocs. D’aquesta manera sabrem on 

estaria situada la nostra plataforma enfront els altres jocs per a mòbils i tauletes. 
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Dins els molts jocs per a mòbils que trobem al mercat Android, centrarem la 

comparativa amb aquells que ens permetin multi-jugador i interacció amb usuaris. 

Aquesta selecció ens permetrà una millor comparativa posterior. Per això s’ha entrat a 

Google Play [7], el mercat més extens i genèric d’aplicacions per a Android. 

 

 

Candy Crush Saga 

 

Candy Crush Saga, de l’empresa King, ha estat un dels 

jocs més revolucionaris del moment. Actualment King 

ha creat variants d’aquest mateix joc i fins i tot jocs 

d’altres estils diferents. 

 

L’objectiu del joc és ajuntar un cert nombre de 

llaminadures del mateix tipus i fer-les explotar o 

desaparèixer. Aquesta és la dinàmica bàsica del joc però, 

a més a més, cada un dels nivells té diferents objectius i 

dificultats. 

 

De la mateixa manera que el joc de fer explotar 

bombolles que han tret nou els de King, Candy Crush és 

un joc que ja existia anys enrere exclusiu per pàgines d’internet, amb uns gràfics bastant 

dolents i una estètica molt ruda que podies trobar en webs com minijuegos.com. 

 

Amb Candy Crush, King ha millorat aquell joc fent-lo apta per a diverses plataformes 

(tauletes, smartphones, ordinadors...) i millorar també l’estètica i els gràfics. A més a 

més, van fer més complex el joc afegint-li nivells de dificultat i extres per a poder fer 

explotar més llaminadures. 

 

Un dels èxits més destacables de Candy Crush ha estat aconseguir que els propis usuaris 

cridin a més usuaris a utilitzar l’aplicació. Això ho han aconseguit introduint les vides. 

Per a resoldre un nivell tens un cert nombre limitat d’intents, que equivalent amb el teu 

nombre de vides. Un cop les acabes, pots pagar per aconseguir-ne més o convidar amics 

via facebook a que te’n donin. Gràcies a això, Candy Crush va tenir una expansió 

ràpida entre el públic. 

 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït 

Instal·lacions (google play) 100.000.000 - 500.000.000 

Trets destacables 

Vinculable amb Xarxes 

Socials 

In-app purchase (de 0.69€ a 

74.99€ per producte) 

Taula 1. Candy Crush Saga 

  

Figura 4. .Logo Candy Crush 
Saga 
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Atriviate 

 

Aquesta és una aplicació mòbil que va tenir el seu 

“boom” al voltant del 2012. Actualment es manté al 

mercat però el seu nombre d’usuaris ha disminuït. 

 

Atriviate no deixa de ser l’opció per a mòbil del mític joc 

de sobretaula Trivial. Aquest joc, de la mateixa manera 

que el joc tradicional, consisteix en respondre preguntes 

per abançar en el taulell i poder aconseguir “formatgets” 

o “estrelles”. A més a més, de la mateixa manera que el 

Trivial, per abançar per el taulell has de tirar un dau, en 

aquest cas pitjar-lo, per a que et surti un número aleatori del 1 al 6 i escollir la casella on 

vols arribar. 

El color de cada casella indica també la categoria de les preguntes que hauràs de 

respondre. Les preguntes del joc són de 6 temàtiques diferents i el joc disposa d’un 

formatget per a temàtica. Si aconsegueixes tots els formatgets abans que el teu oponent 

guanyes la partida. 

 

Una de les diferències de Atriviate o, com abans es deia, Triviados, amb el joc de 

sobretaula és que únicament hi poden jugar dues persones. És a dir, que cada partida de 

la que disposes és amb un únic jugador més, amic o oponent aleatori que et busca el joc 

segons l’idioma escollit. 

 

Mentre jugues, Atriviate permet tenir una conversa o xat amb el teu contrincant. Cada 

cop que reps un missatge d’aquests xat, reps també una notificació al mòbil. De la 

mateixa manera, rebràs una notificació en cas que la partida hagi finalitzat per rendició 

del teu oponent i per tant la teva victòria, quan la partida hagi finalitzat per la victòria 

del teu oponent o quan sigui el teu torn a la partida. 

 

Aquesta aplicació també et permet portar un seguiment de les teves partides i respostes 

de forma estadística. Pots veure el percentatges de partides guanyades i perdudes així 

com quantes partides has jugat. També es pot saber quina categoria de preguntes és la 

que se’t dóna millor i en quina categoria comets més errors. 

 

També hi ha els duels, on els dos oponents han de respondre un seguit de preguntes 

incloent-hi cada una de les categories. Qui guanya pot escollir quin formatget“robar-li” 

al contrincant. 

 

El principal problema amb aquesta aplicació és la desincronització que pot haver entre 

els dispositius mòbils. Com a conseqüència podem trobar que el teu torn es repeteixi, 

que el torn del contrincant es repeteixi, es salti el teu torn, que hagis de respondre la 

mateixa pregunta dues vegades, etc.. 

  

Figura 5. .Logo Atriviate 
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Figura 6. .Screenshots Atriviate 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït 

Instal·lacions (google play) 5.000.000 – 10.000.000 

Trets destacables 

Vinculable amb Xarxes 

Socials 

Com a Triviados té 500.000 

– 1.000.000 instal·lacions 

Taula 2. Atriviate 
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Draw Something 

 

És una aplicació destinada a l’oci que consisteix en 

expressar gràficament una paraula assignada 

aleatòriament i enviar-ho al teu contrincant.  

 

Draw Something podria ser equiparat amb el típic joc 

de “Les pel·lícules” on has de simular amb gestos o 

dibuixos alguna escena per a que la resta de jugadors 

companys o els membres del teu grup endevinin la 

pel·lícula en qüestió. La diferència principal del joc 

tradicional amb Draw Something és que el joc 

tradicional es juga amb un grup mínimament nombrós 

i/o per equips. D’altre banda, aquesta aplicació està pensada per a que els usuaris juguin 

un contra un, és a dir que només es pot tenir un contrincant per partida. 

 

Dins de l’aplicació hi ha varis serveis com un xat o la possibilitat de comprar paletes de 

colors. Aquestes paletes es poden comprar en forma de in-app purchase o endevinar 

com més dibuixos o paraules possibles i així aconseguir monedes electròniques També 

es poden comprar pistes. 

 

Draw Something és una aplicació molt intuïtiva a l’hora d’utilitzar-la. Aquest joc pensat 

per a mòbils i tauletes i consisteix en fer dibuixos, cosa que per a molt usuaris de 

smartphones els és complicat poder utilitzar de forma còmode l’aplicació. A causa de 

les petites pantalles de les que disposen molts dispositius mòbils no els és permès 

dibuixar correctament. 

 

  
Figura 8. Draw Something screenshots 

 

  

Figura 7. .Logo Draw Something 
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Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït o 2.66€ 

Instal·lacions (google play) 10.000.000 – 50.000.000 

Trets destacables 

In-app purchase (de 0.84€ a 

21.48€ per producte) 

Instal·lacions versió de 

pagament: 1.000.000 – 

5.000.000 
Taula 3. Draw Something 

 

 

Apalabrados 

 

L’empresa argentina Etermax va llençar al mercat l’any 

2012 el joc conegut com a Apalabrados. Aquesta 

aplicació consisteix en una versió per a smartphones i 

tablets del joc de sobretaula Scrabel. Tot i així, a 

diferència del joc tradicional, Apalabrados només et 

permet tenir un únic contrincant per partida. 

 

Aquest joc té una interfície molt senzilla i intuïtiva que 

permet tenir més d’una partida en curs. Dins el teu perfil 

a l’aplicació pots saber el rànquing de les partides 

guanyades i perdudes en forma d’estadístiques i 

percentatges. Per a cada partida guanyada reps uns 

punts, corresponents al nombre de punts aconseguits per les paraules que has jugat 

durant la partida. Aquests punts són visibles i podran ser consultats en qualsevol 

moment tant per tu com per els teus amics que disposin també de l’aplicació. 

 

Apalabrados està vinculat a les xarxes socials com ara amb Facebook on es poden 

publicar els teus èxits dins dels joc i les fites que has aconseguit. També utilitza les 

xarxes socials per a poder trobar amics i tenir-los vinculats dins el joc. 

 

L’aplicació va tenir molt èxit que va baixar quan va aparèixer una aplicació gratuïta que 

permetia fer trampes. Amb aquesta podies aconseguir sempre el màxim de puntuació 

possible amb les lletres de què disposaves. Això per a molts usuaris va fer perdre 

l’interès per l’aplicació original. 

Figura 9. .Logo Apalabrados 



 

 22 

  
Figura 10. Apalabrados screenshots 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït o 2.99€ 

Instal·lacions (google play) 10.000.000 – 50.000.000 

Trets destacables 

In-app purchase (de 0.75€ a 

72.11€ per producte) 

Instal·lacions versió de 

pagament: 50.000 – 

100.000 

Taula 4. Apalabrados 

 

 

Preguntados 

 

Els creadors d’Apalabrados han tret un nou joc que ha 

tingut molt èxit i ha eclipsat altres jocs del mateix estil 

del mercat.  

 

Preguntado un joc de preguntes i respostes, així com la 

aplicació Atríviate presentada anteriorment. Aquesta 

aplicació presenta la mateixa dinàmica que l’anterior i 

que el trivial, el joc de taula. Hi ha 6 categories 

diferents: Geografia, Història, Art i Literatura, Ciència 

i Tecnologia, Entreteniment i Esports. Per guanyar les 

partides s’han d’aconseguir els personatges 

corresponents als “formatgets” del trivial de cada una 

de les categories.  

Figura 11. .Logo Preguntados 
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Una de les diferències respecta el joc de sobretaula i Atíviate és que enlloc d’un dau hi 

ha una ruleta que t’atorgarà una categoria a l’atzar. Hi ha una “casella” especial 

senyalada amb una corona, que et dirigeix directament a una pregunta premiada. En cas 

de no caure en aquesta “casella” hauràs d’acumular 3 preguntes encertades per a poder-

ne fer una de premiada. Quan et toca una pregunta premiada sempre pots escollir la 

categoria, sempre i quan no l’hagis guanyat prèviament.  

 

Aquesta aplicació et permet desafiar al teu contrincant a un duel per robar-li personatges 

com a opció quan arribes a la pregunta premiada. El joc disposa a més a més de 4 

power-ups per ajudar a l’usuari a respondre correctament les preguntes més difícils. 

 

 

Preguntados té una interfície senzilla i molt intuïtiva amb diferents animacions amb els 

personatges de les categories que fan que sigui un joc més dinàmic. A més a més pots 

proposar les teves pròpies preguntes, fer un xat amb els teu rival durant la partida i 

compartir amb les xarxes socials les fites. 

 

  
Figura 12. Preguntados screenshots 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït o 2.99€ 

Instal·lacions (google play) 50.000.000 – 100.000.000 

Trets destacables 

In-app purchase (de 0.75€ a 

99.99€ per producte) 

Instal·lacions versió de 

pagament: 100.000 – 

500.000 

Taula 5. Preguntados 
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The One 

 

Singular Social Games el departament dedicat a jocs i aplicacions de Sigulat Factory, 

una empresa espanyola, ha creat The One. 

 

Utilitzant la geolocalització i l’acceleròmetre, The One et permet convertir-te en un 

guerrer on el món real es transforma en l’arena. Així com la pel·lícula “Els immortals”, 

en el joc The One es realitzaran batalles un contra un fins a quedar un únic usuari viu. 

El mòbil rebrà una notificació cada cop que detecti algun jugador al nostre voltant i 

d’aquesta manera, poder desafiar-lo a un combat. 

 

The One disposa de dues versions, una versió gratuïta i una de pagament i a ambdós 

casos hi ha millores in-app purchase. La principal diferència entre les dues versions és 

l’arma que pots utilitzar. En la versió gratuïta el teu mòbil es pot convertir en armes 

com un desencofrador, clau anglesa, etc. mentre que en la versió de pagament es pot 

triar l’espasa que vulguis. A més a més, existeix una lliga amb la classificació dels 

combats que serà només disponible en la versió de pagament. 

 

Aquesta app va sortir al mercat per a smartphones IOS i, posteriorment, es va llençar 

per a Android. Tot i així, només està disponible al territori espanyol. 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Gratuït 

Trets destacables 
Geolocalització 

In-app purchase 

Taula 6. The One 

 
Figura 13. The One screenshots 
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Father.IO 

 

Es tracta d’una aplicació per a smartphones semblant a l’anterior. Un joc multijugador 

en primera persona de temàtica bèl·lica i acció que té com a escenari el món real. Així 

doncs, utilitzant la realitat virtual, la idea seria convertir a l’usuari en un shooter en 

temps real mitjançant el teu mòbil convertit en arma. 

 

De la mateixa manera que el joc esmentat anteriorment, Father.IO està enfocat 

principalment en l’acció i la sorpresa, és a dir que no compta amb estratègies. 

Simplement utilitzant la tecnologia de realitat augmentada des del teu propi smartphone 

podràs disparar virtualment  als enemics físics sobre escenaris reals. A més a més, es 

podrà comprar un dispositiu en forma de mira que es col·locarà a la càmera del mòbil i 

millorarà la qualitat de la teva lent. 

 

Actualment està a l’espera del seu llançament però tot apunta que el joc estarà 

disponible tant per a Android com per a IOs. Tot i així, tant a la seva web com a les 

pàgines de facebook i twitter, et donen la opció de registrar-te via mail i entrar a la llista 

d’espera. 

 

  
Figura 14. Father.IO demostració i prototip d’aplicatiu (esquerra a dreta) 

 

Sistema Operatiu Android, IOS 

Preu Especificat per usuaris 

Comunitat 249.075 jugadors apuntats 

Trets destacables 

Realitat augmentada 

Aparell exterior a l’òptica 

de la càmera 

Taula 7. Father.IO 
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Catch and Win 

Aquest projecte va sorgir l’any 2013 amb la finalitat de presentar-lo a concurs al MWC 

14 (Mobile World Congres del 2014) de la mà d’un grup d’estudiants de la universitat 

Pompeu Fabra. 

 

Aquesta aplicació per a smartphones consistia en el joc de La Pastanaga, el mateix que 

trobarem a la demo d’aquest treball de fi de grau. El joc consisteix en reunir un grup 

d’usuaris on cadascú té un objectiu clar, “matar” a un del grup. Quan aconsegueixes 

l’objectiu mitjançant la geolocalització, la teva víctima t’ha de dir la identitat del qui era 

el seu objectiu. D’aquesta manera, al final de la partida només quedarà un guanyador, 

l’últim supervivent. 

 

Finalment cal remarcar que l’equip de Catch and Win va ser premiat en el concurs en 

què es va presentar tot i no tenir l’aplicació en ple funcionament i penjada als mercats 

d’aplicacions 

 

Sistema Operatiu Android 

Preu Gratuït 

Nombre d’usuaris (google play) - 

Trets destacables 
Geolocalització 

- 
Taula 8. Catch and Win 

 

 

3.2. Estudi de l’estat de l’art 
 

En la següent taula s’agrupa les característiques tecnològiques i funcionals més 

destacables de les aplicacions explicades i es compara cada una d’elles amb la 

plataforma proposada a desenvolupar. 

 

 
     

The 

One 

Father 

IO 

Catch 

And 

Win 
 

Perfil Usuari SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

Xat Usuaris NO SI SI SI SI - NO NO SI 

Ús de GPS NO NO NO NO NO SI SI SI SI 

Ús de 

geolocalització 
NO NO NO NO NO SI SI SI SI 

Notificacions SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Publicitat SI SI SI SI SI SI - NO NO 

Enllaç amb 

xarxes socials 
SI SI SI SI SI SI SI SI NO 
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Buscar amics SI SI SI SI SI SI - NO SI 

Interface web SI NO NO SI NO NO NO NO NO 

App tauleta SI NO SI SI SI NO NO NO SI 

App mòbil SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

In-app purchase SI SI SI SI SI SI - NO NO 

Mode multi-

jugador 
NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

Estadístiques 

del joc 
SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

Aparell extern NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

Contrincants 

desconeguts 
NO SI SI SI SI SI SI NO NO 

Varietat de jocs NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

Limitació de 

partides 
SI NO NO NO SI - - NO NO 

Taula 9. Estudi de l’art   
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4. DESENVOLUPAMENT 
 

Un cop s’ha realitzat l’estudi de l’estat de l’art amb l’analitzi del mercat i les diverses 

comparacions en l’apartat anterior, procedim a l’elaboració de la pròpia aplicació. Per 

això cal primer especificar una sèrie de característiques així com definir les seves 

funcionalitats i funcionament intern. 

 

Recordem que, per a poder veure més detalladament el disseny intern d’aquesta 

plataforma interactiva de jocs de lleure proposada, s’ha escollit un dels jocs, La 

Pastanaga, per a ser analitzat i explicat. 

 

 

4.1. Disseny funcional 
 

Aquest apartat té com a objectiu el disseny d’una solució que satisfaci els requeriments 

especificats pels usuaris i al mateix temps, com a solució, mantingui coherència amb 

l’anàlisi del mercat i l’estat de l’art vistos anteriorment. 

 

El disseny funcional d’una aplicació ens serveix per a veure com interactuaran els futurs 

usuaris amb l’aplicació. És per això que en aquest apartat es tindrà molt en compte el 

feedback rebut per part dels usuaris. 

 

4.1.1. Què ha de permetre fer la plataforma 

 

La plataforma ha de contenir les següents funcionalitat i serveis per als nostres usuaris: 

 

Registrar-se/ Sign In Com a la major part d’aplicacions actuals al mercat, aquesta 

aplicació disposarà d’una base de dades amb informació 

pròpia dels usuaris. És per això que tenir-los identificats és 

un requisit essencial. 

Iniciar sessió/ Log In Un cop ja tens perfil de l’aplicació, es farà ús d’aquesta 

funció per a poder accedir a la plataforma amb el propi nom 

i contrasenya del mateix usuari. 

Triar joc L’usuari, un cop ha iniciat sessió, entra en un espai que 

correspon a la pantalla d’inici on l’usuari podrà veure de 

quins jocs disposa la plataforma. 

L’usuari ha de poder escollir un dels jocs i accedir-hi per a la 

seva utilització. 
Taula 10: Funcionalitats de la plataforma 
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Veurem ara les funcionalitats i serveis més específics del joc de La Pastanga: 

 

Crear Partida Qualsevol usuari ha de poder ser capaç d’iniciar una partida. 

Aquí, l’usuari creador de la partida escollirà el nom 

d’aquesta i posteriorment enviat invitacions als seus 

contactes, que tinguin l’aplicació, per a jugar. 

 Convidar amics El pas previ a jugar la partida és omplir-la d’usuaris. Una 

partida de qualsevol dels jocs de la plataforma no es pot 

jugar sense un mínim de 4 persones. És per això que el 

segon i últim pas de crear partida consisteix en escollir els 

usuaris amb els que es voldrà jugar dins el llistat d’amistats, 

altres usuaris que tens a contactes i que també tenen 

l’aplicació. 

Veure notificacions Aquí l’usuari podrà consultar el llistat de notificacions que 

pugui rebre. 

Algunes notificacions seran només d’avís, com per exemple 

la que avisa que el teu assassí està a prop, però amb d’altres 

l’usuari podrà tenir certa interacció. 

 Acceptar Partida 

 Rebutjar Partida 

Al rebre una petició de partida, l’usuari podrà escollir entre 

altre si hi vol jugar o no. Així doncs, si escull acceptar 

partida, l’usuari podrà començar a jugar un cop tots els 

membres de la partida hagin acceptat. 

L’usuari podrà també rebutjar la invitació. Això simplement 

farà que l’usuari en qüestió no sigui afegit a la partida on ha 

estat convidat. 

No tindrà cap efecte respecte el propi usuari. 

 Acceptar mort 

 Matar usuari 

Aquestes funcions serveixen per a declarar que s’ha produït 

l’assassinat d’una víctima. 

Quan els dos usuaris estiguin suficientment a prop l’un de 

l’altre, l’assassí enviarà una notificació a la víctima dient que 

l’ha mort. Aquesta haurà d’acceptar la mort i formarà part 

del llistat de morts. 

Un cop la víctima accepta la seva mort, l’assassí rebrà una 

notificació amb el nom del seu proper objectiu, corresponent 

a la víctima que tenia assignada la seva primera víctima. 

Borrar Partida Tot usuari serà lliure de borrar les partides que està jugant o 

que ha jugat. 

En el primer cas, pot passar que l’usuari es cansi de jugar o 

hagi estat eliminat i, per tant, ja no li interessi mantenir-se 

dins la partida. D’aquesta manera podrà sortir de la partida 

eliminant-la directament. 

El segon cas correspondria a l’eliminació d’una partida ja 

jugada, per tant s’hauria de borrar aquesta partida des de 

l’historial de partides jugades. 

Editar el perfil A qualsevol usuari de la plataforma li correspon un perfil 

d’usuari. Aquest es podrà consultar i editar des de dins dels 

jocs. 

Gestionar el perfil consisteix en poder veure les teves dades 

com a usuari i, si s’escau, poder-les modificar amb un sol 

click. 
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 Veure Historial 

partides 

Com s’ha esmentat anteriorment, els usuaris tindran un 

historial de partides jugades dins de cada joc. Aquest 

historial podrà ser consultat dins el perfil del propi usuari. 

Mirar estat partides En tot moment els usuaris tindran accés al llistat de partides 

que estan jugant. Aquí podrà consultar les partides a les 

quals ha acceptat prèviament jugar o les que ha creat ell o 

ella mateix/a. 

En cas que ja l’hagi eliminat, podrà consultar qui queda en 

joc i qui ha estat eliminat, però ja no rebrà cap mena de 

notificació de la partida fins a la seva finalització. 

En cas que l’usuari segueixi en joc, podrà saber, de la 

mateixa manera, qui més està en joc i qui ha estat eliminat i 

rebrà les notificacions pertinents a la partida en qüestió. 

En cap cas es mostrarà la identitat dels assassins dins la 

partida, ja que aquesta serà anònima fins el final. 

 Xat Totes les partides disposaran d’un xat entre els mateixos 

usuaris. D’aquesta manera podran comunicar-se més 

fàcilment i, si s’escau, introduir normes a la mateixa partida, 

com s’ha esmentat dins aquest mateix projecte anteriorment. 
Taula 11: Funcionalitats de La Pastanaga 

 

 

4.1.2. Casos d’ús 

 

En funció dels requeriments especificats prèviament durant el testeig de la idea i les 

funcionalitat explicades anteriorment, s’ha dissenyat un mapa de funcions on es pot 

veure la manera que tindrà l’usuari d’interactuar amb el sistema. Aquest mapa o 

diagrama de casos d’ús mostrarà també la relació que tenen les diferents accions que 

l’usuari podrà dur a terme. 

 

 

En el disseny funcional d’aquesta plataforma de jocs cal tenir en compte que algunes 

accions seran dutes a terme a través de la plataforma però la major part d’accions 

pertinents a les partides en curs o als usuaris es duran a terme directament des del joc. 

 

 

A continuació, mostrem el diagrama de casos d’ús que corresponent a aquest projecte: 
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Figura 15: Diagrama casos d’ús 

 

La Figura 15 ens mostra aquest diagrama de casos d’ús de la plataforma proposada en 

aquest treball de fi de grau. Veiem com l’usuari, aquí representat per una pastanaga, pot 

fer directament algunes de les funcions, esmentades en l’apartat anterior. 

En aquest diagrama, les funcions directament relacionades amb GoblinGames són Triar 

joc, Registrar-se i Log in o iniciar sessió. Entre les dues últimes tenim una relació uses, 

significa que no es podrà fer un Log in si no s’ha fet un registre previ, ja que al fer al 

registre s’afegirà l’usuari a la base de dades i posteriorment es podrà fer la comprovació 

de si l’usuari amb aquest nom i aquesta contrasenya existeixen o no. Això serà necessari 

per a tenir registrats els usuaris de la plataforma en una única base de dades i, 

posteriorment, dins els jocs, els usuaris puguin veure les seves dades. 

Un cop tries el joc, la plataforma iniciarà el joc i l’usuari podrà interaccionar 

directament amb el joc escollit. 

 

Dins la dinàmica del propi joc escollit, en el cas d’aquest projecte La Pastanaga, 

l’usuari podrà escollir entre veure les notificacions, crear partida, gestionar les partides 

o editar el perfil. Aquestes, com s’han explicat a l’apartat de funcionalitats, són les 

accions principals que podrà dur a terme l’usuari dins el joc. 

Sabem que les partides del joc han de contenir més d’un usuari, és per això que, per a la 

creació d’una partida és necessari convidar a altres usuaris dins la partida creada, sinó 
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no es podrà jugar. Per aquest motiu hi ha una relació uses entre crear partida i convidar 

amics. 

Per les altres funcions principals veiem també les seves sub-funcions. Dins l’apartat de 

veure notificacions, veiem dos exemples de notificacions amb les quals l’usuari haurà 

d’actuar, com són matar i acceptar la mort. Una altre interacció que té l’usuari amb el 

joc són els xats, que no hi haurà d’accedir a partir de l’elecció d’una de les partides a les 

quals juga. Finalment hi trobem l’acció d’editar el perfil, on l’usuari no només podrà 

gestionar el seu propi perfil sinó que també podrà veure l’historial de les partides que ha 

jugat i han finalitzat. 

 

Un tret important d’aquesta plataforma és que tots els jocs seguiran les mateixes 

dinàmiques, com ja s’ha comentat en apartats anteriors. És per això que el diagrama de 

casos d’ús que es mostra en aquest apartat és extrapolable per a la resta de jocs de lleure 

que contindrà GoblinGames. Malgrat això, es podria donar el cas que es vulgués afegir 

a la plataforma un joc de lleure on s’hagi de fer alguna petita modificació. 

 

 

4.1.3. Diagrama de seqüències 

 

Tenint en compte les accions que pot fer l’usuari amb la plataforma proposada podem 

extreure un diagrama seqüencial. Aquest ens mostrarà el funcionament intern de la 

plataforma i les conneccions entre classes al dur a terme tals accions. 

Més endavant, a l’apartat d’implementació, veurem més detalladament les 5 classes 

principals que formen la plataforma: User, corresponent als usuaris, GoblinGames, 

corresponent a la plataforma, Joc, que fa referència a cada un dels jocs que hi ha a la 

plataforma, Partida, que correspon a les partides que es creen dins els jocs, i Player, 

corresponent als jugadors de les partides. 

 

 

Recordem que al ser una plataforma de jocs, les funcions que duen a terme els usuaris 

no tenen passar necessàriament per GoblinGames. Un exemple o símil d’aquesta 

plataforma podria ser Windows. Primer de tot l’usuari inicia Windows i, un cop dins vol 

obrir un document per escriure i escull el Word. Des que l’aplicació de Word s’obra, 

l’usuari interactua directament amb aquesta. 

De la mateixa manera passarà amb la plataforma que proposa aquest treball de fi de 

grau. L’usuari iniciarà sessió a GoblinGames i un cop dins escollirà un joc. A partir 

d’aquí, l’usuari tindrà accés directe al joc i per tant les seves accions estaran 

relacionades amb aquest i no amb la plataforma. 

 

 

La Figura 16 ens mostra el diagrama seqüencial de GoblinGames. Les funcionalitats 

que hi apareixen són algunes de les accions bàsiques que durà a terme l’usuari i que les 

trobem també al diagrama de casos d’ús vist anteriorment. 
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Figura 16: Diagrama de seqüències 
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Observem com les primeres accions que es duen a terme, i les més necessàries, són 

directament amb la plataforma. Aquestes són el registre com a usuari i el seu inici de 

sessió i, un cop fet, la selecció d’un joc de lleure dels disponibles a la plataforma. 

 

Posteriorment, l’usuari es comunica de forma directa amb el joc o jocs escollits. Veiem 

doncs com les accions que estan relacionades amb l’activitat de lleure passen per la 

plataforma però sense comunicació. 

Per a la creació d’una partida, l’usuari es comunicarà amb el joc i aquest crearà una 

nova parida, però, abans que l’usuari pugui tenir la partida definitivament creada 

s’hauran d’introduir més jugadors a la partida. 

Respecte les notificacions, poden succeir dues coses. La primera és que algun altre 

usuari et convidi a una partida o que el teu assassí estigui a prop o t’hagi matat. En 

aquest cas, el joc es comunicarà amb tu enviant-te una notificació i esperant la teva 

resposta. 

D’altra banda també podem consultar i respondre les aplicacions mentre tenim el joc 

obert. En aquest cas l’usuari haurà iniciat ja la sessió, triat el joc, entra’t en ell i 

gestionar les notificacions des d’aquest. Aquestes notificacions correspondran a alguna 

partida en procés, així doncs ens comunicarem també amb la partida en qüestió. 

 

Per a la gestió del perfil, com s’ha comentat en l’especificació de les funcionalitat de la 

plataforma, és necessari fer-ho des d’un joc obert. És per això que l’usuari es 

comunicarà també directament amb el joc que hagi triat. Dins, el joc mostrarà les 

partides guardades com a historial i les dades de l’usuari consultades a la base de dades 

de la plataforma GoblinGames. 

 

Finalment per a la gestió de les partides en curs l’usuari es comunicarà amb el joc i 

aquest obtindrà la informació directament de les partides. Un cop rebi la informació de 

les partides, aquest podrà accedir-hi i posar en marxa funcions com ara parlar pel xat 

amb altres usuaris. 

 

 

4.1.4. Logo i estètica 

 

Per a l’estètica de GoblinGames hem de diferenciar el que serà el logotip de la 

plataforma, de l’aplicació, i el disseny interior i pertinent a cada un dels jocs. 

Primer de tot cal buscar la imatge del que serà aquesta plataforma, el seu logotip. Així 

doncs, fent ús de la seva part més característica del seu nom, Goblin (follet en anglès), 

farem el disseny. 

 

Volem simular un follet fent referència al nom sencer de l’aplicació utilitzant les dues 

G’s per a fer el cap. 
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Figura 17: GoblinGames logotip, 1r esbós 

 

Per a saber quina combinació de colors es podien utilitzar, s’ha fet un ràpid estudi amb 

les aplicacions bàsiques de les que disposen la major part dels smartphones. S’ha 

observat quines aplicacions veien primer els usuaris, per tant quines aplicacions 

destaquen més, i quines eren les últimes que veien, per tant les que destaquen menys. 

Un cop vist quines aplicacions veien primeres s’han escollit les següents possibilitats de 

logotip final per a GoblinGames mostrats a la Figura 18. 

 

    
Figura 18: GoblinGames logotips provisionals 

Per a saber quin disseny té millor rebuda per part dels usuaris, els mostrarem durant el 

testeig del disseny funcional. D’aquesta manera podran votar quin serà el definitiu. 

 

 

Per a realitzar el disseny del joc que mostrarem com a exemple, el joc de La Pastanaga, 

s’han de tenir presents les diferents funcions del joc i els estats del jugador durant el joc. 

Dins el disseny global del joc es va decidir posar com a protagonista una pastanaga, per 

tant, qualsevol acció o estat del jugador hauria d’estar representat amb una pastanaga. 

En el disseny del logotip es va decidir integrar aquesta pastanaga dins el nom del joc tal 

com mostra la Figura 19. 
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Figura 19: Logotip de La Pastanaga 

 

Observem com la pastanaga, la protagonista del joc, substitueix a la T. Aquest logotip 

apareixerà al llistat de jocs que té GoblinGames i a la pantalla d’inici de dins el propi 

joc. 

 

Els estats dels jugadors dins el joc són els següents: 

 

- Mort 

- Assassí 

- Víctima 

Tot i tenir tres estats principals, tindrem 4 pastanagues per a representar-los. 

 

En la Figura 20 veiem aquestes 4 pastanagues. La primera d’elles correspon a al primer 

estat, el de mort. Quan l’usuari rep la notificació per a acceptar la mort, apareixerà la 

següent pastanaga amb la corresponent acció que haurà de dur a terme l’usuari. 

La segona pastanaga correspon a l’estat de l’assassí. En el moment que l’usuari rep la 

notificació conforme la seva víctima està a prop, apareixerà la següent pastanaga 

juntament amb aquesta notificació. 

Per contra, quan la víctima rep la notificació conforme l’assassí està prop, el què rebrà 

serà la tercera pastanaga.  

Finalment la quarta pastanaga representa l’usuari en si. No necessariament relacionada 

en cap estat en concret. A més a més, en els diagrames vistos anteriorment s’ha pogut 

veure com el rol de l’usuari ha estat representat per la pastanaga en qüestió. 
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1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
Figura 20: Estats de l’usuari 

Per acabar de fer el disseny de l’aplicació, s’ha afegit també el logotip d’un dels altres 

possibles jocs que podria contenir la plataforma GoblinGames. Aquest és el joc del 

Llop, mostrat en la següent figura. 

 
Figura 21: Logotip del Llop  
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4.1.5. Mockup 

 

En funció dels requeriments especificats en apartats anteriors, s’ha dissenyat un prototip 

mitjançant Mockups per tal de definir una interfície que satisfaci aquests requeriments. 

Per a fer aquests Mockups s’ha utilitzat un software anomenat Balsamiq [enllaç de 

descàrrega: https://balsamiq.com/download/#] . A continuació veiem la vista general del 

que seria la plataforma i el joc de La Pastanaga. 

 

 

 

 
Figura 22: Mockup general de GoblinGames i La Pastanaga 

 

 

A continuació veurem el Mockup mostrat a la Figura 22 més detalladament. 

 

  

https://balsamiq.com/download/
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a) Pantalla d’inici de GoblinGames 

 

 

Aquesta pantalla serà mostrada al principi de tot 

d’iniciar-se la plataforma. Aquesta pantalla ha de 

permetre que un usuari ja registrat pugui accedir a 

GoblinGames mitjançant el seu nom d’usuari i la seva 

contrasenya. 

 

En cas que un usuari no registra’t intenti accedir-hi, el 

botó per accedir a la plataforma estarà inactiu. 

 

Aquesta pantalla també ha de donar accés a la pantalla 

de Registrar-se o donar-se d’alta. 

 

 

 

 

 

b) Pantalla de Registre de GoblinGames 

 

 

Aquesta pantalla permetrà a l’usuari realitzar un 

registre, és a dir, donar-se d’alta o registrar-se a la 

plataforma i, d’aquesta manera poder accedir als seus 

jocs. 

 

Aquest registre es durà a terme mitjançant un nom 

d’usuari, el seu e-mail i una contrasenya. Serà 

necessari repetir la contrasenya per evitar possibles 

errors d’accés posteriors. 

 

Un cop l’usuari hagi realitzat el registre, simplement 

amb el botó Registrar-se el conduirà directament a la 

plataforma. 

 

La informació que atorga en aquesta pantalla l’usuari 

serà privada i es guardarà dins una base de dades. La 

única part que podrà ser visible per altres usuaris al 

iniciar una partida d’un joc serà el nom d’usuari. 

 

El correu electrònic s’utilitzarà per a buscar amics, a 

l’igual que els contactes que tingui en el mateix 

telèfon mòbil. 

 

  

 
Figura 23: Pantalla d’inici 

GoblinGames 

 
Figura 24: Pantalla Registre 

GoblinGames 
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c) Pantalla principal de GoblinGames 

 

Un cop l’usuari hagi realitzat un registre de manera 

exitosa, s’obrirà la pantalla principal de GoblinGames. 

Aquí apareixeran tots els jocs dels que disposa 

l’aplicació en forma de llista amb els seus logotips. 

 

En cas de clicar sobre un joc, l’usuari iniciarà aquest 

joc podrà començar a utilitzar-lo de forma directa. 

 

 

Així doncs, en aquest projecte seguirem la vista 

detallada del Mockup com si l’usuari hagués escollit el 

joc de La Pastanaga. 

 

 

 

d) Pantalla inici del joc de La Pastanaga 

 

Aquesta pantalla apareixerà a l’iniciar el joc de La 

Pastanaga. El nom de l’usuari apareixerà sota el 

logotip del joc. 

 

L’engranatge que trobem a l’extrem superior dret de la pantalla és un enllaç al perfil de 

l’usuari. Els botons que trobem sota el logotip ens portaran cap a l’opció de crear 

partida, gestionar les partides que tenim en joc i visualitzar les notificacions, 

respectivament. 

 

La Figura 26 correspon a la pantalla d’inici sense notificacions mentre que la Figura 

27 correspon a la pantalla d’inici de La Pastanaga en cas que l’usuari rebi una o més 

notificacions. Veiem com el botó de Notificacions està ressaltat, en aquest cas, amb una 

senyal d’exclamació. En la futura implementació no ha de ser necessàriament remarcat 

d’aquesta manera, però si que estarà senyalitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Pantalla principal 

GoblinGames 

  
Figura 26: Pantalla inici La 

Pastanaga 
Figura 27:  Pantalla inici La 
Pastanaga amb notificació 
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e) Gestionar el perfil 

 

Un cop pitja’t l’engranatge, 

l’aplicació et mostrarà la 

següent pantalla. La imatge 

de l’esquerra correspon a la 

visualització del perfil. 

 

En cas que l’usuari vulgui 

modificar qualsevol rang 

del seu perfil, només caldrà 

que pitgi sobre el rang en 

qüestió. Aquí mostrem un 

exemple per a canviar el 

nom d’usuari. 

 

En aquesta pantalla 

apareixerà també l’historial 

de partides finalitzades. Per a borrar-ne una s’haurà de seguir el mateix procediment que 

en el cas de modificar un rang. En aquest cas es pitjarà la partida durant una estona i 

apareixerà una pantalla preguntant si la partida seleccionada es vol ser eliminada. 

 

Per fer un pas enrere s’haurà de fer clic a la fletxa que es troba a la cantonada superior 

esquerra de la pantalla actual. 

 

 

f) Crear partida 

 

Per a crear partides s’haurà de pitjar el botó crear partida que trobem a la pantalla 

d’inici del joc. El primer pas que s’ha de seguir per a la creació d’una partida és 

introduint el nom d’aquesta dins el camp pertinent. 

Per accedir al següent pas serà necessari pitjar a “continuar” o a la fletxa que ens 

conduiran a la següent pantalla. En aquesta l’usuari haurà d’escollir les amistats que vol 

que formin part de la partida. Recordem que aquestes amistats seran extretes d’entre els 

seus contactes telefònics i correu electrònic. En cas de no veure el contacte, sempre 

podrà ser cercat amb el buscador que trobem dalt. 

Finalment, el pas previ a jugar és verificar que les amistats components de la partida són 

les correctes. 

 
Figura 28: Pantalles Gestionar el perfil 

 
Figura 29: Pantalles Crear partida pas a pas 
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g) Gestionar partides 

 

Aquestes pantalles corresponen a 

l’apartat de visualitzar les partides 

que l’usuari té en joc. 

 

Un cop l’usuari pitja el botó “Les 

teves partides” és conduït a la pàgina 

de l’esquerra, on podrà visualitzar en 

forma de llista les partides que aquest 

té en curs. 

 

Per accedir a la partida haurà de pitjar 

el nom de la partida en qüestió. Allà, 

la pantalla de la dreta, podrà veure el 

mapa de morts esmentat amb 

anterioritat, els membres de la partida 

que segueixen en joc, que encara no han estat morts, i els que han estat eliminats, 

assassinats. 

 

 

h) Notificacions 

 

Aquesta pantalla et mostra les notificacions que l’usuari 

rep. En cas que no hi hagi cap notificació, aquesta pantalla 

estarà buida. 

 

Quan l’usuari rep una notificació, el botó de notificacions 

de la pantalla d’inici estarà senyalitzat, com ja s’ha 

explicat. 

 

Les notificacions més recens apareixen les primeres i 

destacades d’alguna manera. Aquí podem veure que la 

notificació que trobem més a baix està en gris. Això és 

degut a que l’usuari ja l’hauria visualitzat. 

Veiem també com, cada notificació té una imatge, que fa 

referència a l’estat en que es troba l’usuari i dóna una idea 

del què serà la notificació. Seguit de la imatge trobem el 

nom de la partida a la que pertany la notificació i el 

missatge en concret. 

 

En aquest exemple podem veure una notificació de cada. 

La primera notificació, començant per dalt, correspon a l’estat d’assassí de l’usuari i 

l’avisa que la víctima està a prop. La segona notificació avisa a l’usuari que ha mort, i 

per tant haurà d’acceptar la mort i correspon a l’estat pertinent. Finalment les 

notificacions tercera i quarta fan referència a l’estat de víctima, on s’avisa a l’usuari que 

el seu assassí està a prop i per tant ha de fugir. 

  

 
Figura 30: Pantalles Les teves partides 

 
Figura 31: Pantalla de 

notificacions 
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4.1.6. Testeig del disseny 

 

El segon testeig d’aquest projecte es centrarà en el testeig del disseny funcional. Aquí 

els usuaris hauran de donar el vist-i-plau al llistat de funcions de la plataforma i del joc, 

escollir quin serà el logotip de la plataforma d’entre els proposats i, finalment, comentar 

el Mockup. D’aquesta manera podrem seguir amb l’elaboració del disseny tècnic i 

implementació o, en cas que sorgeixi algun imprevist o aportació nova, refer algun punt. 

 

Recordem que per aquest testeig tenim la col·laboració de dos focus groups: F.G. A i 

F.G. B. 

 

Així doncs, les reunions d’aquest testeig han estat dividides en 3 segments. D’aquesta 

manera seria més senzilla la feina de plasmar els resultats obtinguts de cada focus 

group. Dins de cada segment, s’ha seguit en tot moment la mateixa dinàmica 

d’entrevista que en l’anterior testeig: un cop tot explica’t, se’ls dona temps per parlar i 

després comentar per torns de paraula i així poder tenir les opinions de cadascú. 

 

En la primera part se’ls donava el llistat de funcions i accions que podrien dur a terme 

ells i elles amb la plataforma proposada com a usuaris i amb el joc de La Pastanaga. 

Després d’haver explicat breument com durien a terme aquestes accions i s’ha obtingut 

el següent feedback: 

 

Les respostes d’aquest feedback s’assemblent molt les unes a les altres. És per això que 

en ressaltarem alguna d’aclaridora. 

 

 

F.G. A: 

 

 

Alejandro García: les funcionalitats de la plataforma són les adequades per tal 

d’escollir còmodament el joc, un cop dins el joc de La Pastanaga està ben 

configurat per poder jugar al joc clarament.  

 

Alberto Martínez: ara mateix no se m’acudeix res més per afegir. 

 

 

F.G. B: 

 

Adriana Barrachina: estan ben enllaçades les funcionalitats i de moment sembla 

bastant intuïtiu. Falta veure després el mockup que ens ensenyaràs per acabar de 

dir si tenen sentit. 

 

Georgina Ermi: per el que ens has explicat i hem vist, és molt útil per als nens 

que tenen mòbil, el problema és si algun nen del grup no té encara mòbil, que 

per difícil que sembli pot passar. Estaria bé si es pogués afegir algun rol de 

monitor, que no has esmentat i aquest poder afegir-hi “nens fantasma” a la 

partida. És a dir, que un nen que no tingui smartphone pugui ser afegit a la 

partida i que entri dins el repartiment de víctimes. Llavors el monitor seria com 

el seu guia dient-li a qui ha de matar, apuntar si ha mort algú o declarar-ho 

assassinat.  
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Observem com les funcionalitats explicades tant en el projecte com en la reunió, són 

ben rebudes per als usuaris. Han aportat alguna funció més però aquesta comportaria 

alguns canvis dins el disseny que per limitacions temporals no es poden dur a terme. A 

més a més, alguna d’aquestes funcionalitats extres que han aportat han estat rebutjades 

per alguns altres usuaris del mateix focus group. 

 

 

La segona part del testeig era més senzilla que la primera. Els usuaris havien de triar 

quin logotip escollien dels proposats per a GoblinGames i comentar el disseny. 

 

A continuació veiem els 5 logotips que se’ls va mostrar, entre ells l’esbós inicial i els 4 

logotips provisionals mostrats amb anterioritat. Recordem que el logotip que escullin els 

col·laboradors dels focus group, serà el que es mostrarà com a símbol de la plataforma, 

és a dir, la icona que hi haurà al smartphone o tauleta per amb la qual es podrà iniciar 

GoblinGames. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Figura 32: GoblinGames logotips esbós i provisionals 

 

A continuació veurem les respostes dels usuaris. Aquests han respost primer la següent 

pregunta: 

- Quins dos logotips t’agraden més? (digues el número que apareix sota del 

logotip i per ordre de preferència, si us plau) 

 

Posteriorment comenten el disseny intern del joc de La Pastanaga. 

 

F.G. A: 

 

Alejandro García: 1 i 5.  Els dibuixos de les pastanagues son molt divertits, la 

qual cosa està molt bé ja que hi haurà un públic de nens bastant petits. Sobretot 

la pastanaga amb les ulleres de sol, la de l’estat assassí, aquest és per mi el 

millor disseny. 

 

Adrià Jaumot: 2 i 4. Les pastanagues que hi ha són molt divertides, segur que als 

nens els agrada. A nosaltres ja et dic ara que si. 

 

Alexandre González: 3 i 5. Sobre el disseny intern, el logotip de La Pastanaga 

està ben pensat, es nota que el sol l’has fet tu. De les 4 pastanagues aquestes que 

representen els usuaris quan juguen, la 1a (la de l’estat Mort) és la millor de 

totes. 

 

Daniel García: 1 i 3. Els dibuixos de les pastanagues estan molt ben pensats i 

aconseguits. Personalment, el meu preferit és el quart dibuix, el de la pastanaga 
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general. El logotip també està molt bé, es nota que la gespa està ben feta i l’has 

fet tu. 

 

Francisco Rey: 2 i 1. Tots els dibuixos de les pastanagues del disseny intern són 

molt divertits, sobre tot la pastanaga número tres, la que correspon l’estat de 

víctima. Segur que es converteix en la preferida dels nens, a més a més 

representa molt bé com et sentiries si t’estiguessin perseguint de debò. 

 

Alberto Martínez: 3 i 1. Val a dir que el tres models de pastanaga que 

representen els tres estats de l’usuari estan molt ben aconseguits. El meu preferit 

és el segon, el de l’assassí. Crec també que és molt bona idea el fet de no tenir 

una única pastanaga per tot, que seria la quarta, sinó tenir aquests diferents 

models. 

 

 

F.G. B: 

 

Adriana Barrachina: 1 i 3. Les pastanagues són molt mones, i la de víctima és 

molt divertida. Als nens del casal segur que els agrada el disseny. 

 

Laia Comellas: 4 i 1. Estan molt ben aconseguides aquestes pastanagues, i el 

logotip també. La meva preferida és la segona, l’assassina, està molt ben pensat 

això de fer una pastanaga diferent per a cada acció i no només quedar-te amb la 

quarta que és com la més general. 

 

Georgina Ermi: 1 i 3. Adoro la pastanaga aquesta del tipus “killer master”, la 

que representa l’usuari. De fet, si s’arriba a fer seriosament aquesta plataforma i 

els jocs que la formen, es podria fer marxandatge de les mateixes pastanagues, 

tipus marxandatge de les mateixes pastanagues, tipus Angry Birds. 

 

Beatriz Cabrero: 2 i 4. M’agrada molt el fantasmet de la primera pastanaga, tot i 

que les altres també estan molt ben pensades. El que diu la Georgina del 

marxandatge és cert, jo em compraria un peluix del fantasma, o de la tercera 

pastanaga amb la cara d’espant. 

 

Observem que, tot i no formar part dels prototips, el logotip amb més èxit dins els focus 

group és l’esbós inicial. Tenim 10 usuaris i el resultat de les votacions per a cada un 

dels logotips ha estat el següent. 

 

1- logotip esbós: 7 vots de 10 possibles. 

2- logotip prototip: 3 vots de 10 possibles. 

3- logotip prototip: 5 vots de 10 possibles. 

4- logotip prototip: 3 vots de 10 possibles. 

5- logotip prototip: 2 vots de 10 possibles. 

 

Clarament, en vista els resultats, el logotip final serà l’esbós. 

 

Respecte el disseny intern, podem observar que ha tingut el vist-i-plau dels usuaris. 
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En la tercera i última part del testeig del disseny funcional, se’ls ensenya i explica el 

Mockup general de la plataforma i del joc. En vista de l’assamblança en les respostes 

rebudes, a continuació veurem que han comentat alguns dels col·laboradors d’aquest 

treball de fi de grau. 

 

F.G. A: 

 

Alejandro García: la navegació per l’aplicació és molt clara i intuïtiva. La 

creació de la partida que pot ser és la part més complicada queda molt clara per a 

tots els públics. Pot ser afegiria una manera més directe per entrar al teu usuari. 

 

Adrià Jaumot: la navegació per l’aplicació és senzilla i des de el primer moment 

pots trobar el que vulguis sense estar molt de temps perdut buscant alguna opció 

en concret.  

 

Alexandre González: és una aplicació que es fàcil d’utilitzar. Té possibilitats de 

millora la qual cosa afavoreix a properes actualitzacions. 

 

 

F.G. B: 

 

Adriana Barrachina: és molt intuïtiva per als nens i no hi ha risc que es perdin en 

el procés de crear partides. 

 

Laia Comellas: és fàcilment navegable i el fet que hem comentat abans de les 

diferents pastanagues encara la fa més intuïtiva. 

 

 

Els usuaris han esmentat la sensillesa i lo intuïtiva que és la plataforma i el joc. Així 

doncs, podem observar com la navegació dins la plataforma ha estat ben rebuda per al 

públic. 

 

Veiem com en les tres parts del testeig, el disseny funcional ha tingut una bona rebuda 

per part dels usuaris. Així doncs, no caldrà fer cap modificació en el disseny. 
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4.2. Disseny tècnic 
 

Un cop definida la solució a l’apartat de disseny funcional, s’ha constituït aquest apartat 

amb l’objectiu de definir una arquitectura, mirant tant hardware com software, que doni 

suport a la solució proposada a l’apartat previ. 

 

Aquí veurem el disseny de l’arquitectura per a la plataforma i el diagrama de blocs on, 

en ambdós casos, veurem com es relacionen les parts internes de la plataforma, així com 

les basses de dades amb l’aplicació i el sistema operatiu. 

 

 

4.2.1. Arquitectura 

 

La Figura 33 ens mostra el diagrama d’arquitectura centralitzada amb servidors locals 

on es gestionarà els diferents dispositius, les partides en curs i els contactes. Aquests 

servidors seran propis de GoblinGames, on, en principi, només en farà falta un i a 

mesura que s’expandeixi el nombre d’usuaris, s’haurà d’augmentar el nombre de 

servidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servidor tindrà una base de dades on estaran guardats tots els usuaris registrats de 

GoblinGames i els jocs que comprenen aquesta plataforma. En cas de necessitar més 

d’un servidor, aquestes bases de dades es duplicarien, és a dir, una per a servidor. A més 

a més, les BBDD també serien usades per el xat, tal i com s’explicarà a la secció de 

Solució emprada que trobarem més endavant. 

 

Veiem també com els servidors de GoblinGames tenen comunicació amb servidors 

externs, així com els de Google els de Facebook. Això és degut a la futura 

 
Figura 33: Diagrama d’arquitectura 
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implementació on es podran buscar amics a partir de les xarxes socials i contactes del 

Gmail. A més a més, el mapa de les partides estarà proporcionat amb el servei 

googleMaps on utilitzarà el GPS er aconseguir la ubicació. 

 

 

4.2.2. Diagrama de blocs 

 

El diagrama de blocs mostrat en la Figura 34 ens mostra el funcionament intern de 

l’aplicació així com la relació amb actors externs del que seria la pròpia plataforma. 

 

Podem observar com l’aplicació, creada amb cordova per a poder ser compatible amb 

diferents sistemes operatius, disposa dels seus propis pluggins, els serveis dels que 

disposa la plataforma, que es relacionen directament amb el sistema operatiu de 

l’smartphone. També ho fa el motor de renderitzat d’android de l’aplicació, ja que 

aquesta plataforma està pensada per a dispositius Android. 

Veiem els jocs i les dades, es relaciona directament amb la base de dades. A la vegada, 

el mòdul de gestió de dades es comunicarà amb un factor extern, amb el correu 

electrònic, ja que, com he explicat amb anterioritat, serà possible trobar amistats a partir 

del correu que es facilita al moment de la inscripció. Els pluggins de PhoneGap, al 

incorporar emmagatzematge, també es comunicaran amb la base de dades. 

 

També és destacable com algunes dades es guardaran dins el propi sistema operatiu del 

telèfon mòbil. 

 

 

 

 
Figura 34: Diagrama de blocs 

 

  



 

 50 

4.2.3. Solució emprada 

 

La plataforma dissenyada en aquest projecte estarà realitzada a partir de la web 

appery.io, una plataforma d’internet per a fer més senzilla la creació d’aplicacions per a 

mòbils i tauletes. Aquesta plataforma també té altres serveis així com el de les bases de 

dades, entre altres. 

 

Base de dades 

 

La base de dades de la nostre plataforma serà creada amb Appery.io. Aquesta web ens 

permet importar bases de dades externes fetes amb MySQL però la seva integració 

encara està en prova i no és 100% fiable. Així doncs, s’ha creat una bases de dades 

anomenada GoblinGames, basada també en SQL, que contindrà la informació dels 

usuaris. 

Com que ara per ara la plataforma només té implementat un dels jocs, no serà 

necessària cap base de dades real que contingui els jocs. Tot i així ha estat contemplat 

en els diagrames anteriors. 

 

Un cop es crea la base de dades, apareixen uns atributs (columnes) donats per defecte 

com ara el “_id”, corresponent al número d’identificació de l’usuari, per exemple, que 

s’ha afegit, o el “acl” (Access Control List), que fa referència a la seguretat de la base 

de dades, als permisos dels usuaris per accedir a la base de dades. Finalment també 

trobem un atribut corresponent a la data de creació i un altre a la data d’actualització. 

 

Per a aquesta base de dades s’han afegit tres camps: username, password i email. 

Aquests corresponen, tal i com indiquen el seu nom, al nom de l’usuari que es registra, 

la contrassenya que introduirà i utilitzarà per a fer el log in i el e-mail demanat en el 

registre i que podrà ser utilitzat en una implementació futura com a verificació del log in 

o la cerca d’amics mitjançant els seus contactes. 

 

La base de dades GoblinGames, a més a més, s’han afegit 3 col·leccions: 

 Partides 

 Amics 

 Xat 

Dins la primera col·lecció es trobaran les partides creades per els propis usuaris. En la 

implementació de la demo les partides seran públiques i per tant tots els usuaris podran 

accedir a totes les partides. Aquesta col·lecció, a part dels atributs que venen donats per 

defecte, s’ha introduït una columna anomenada “NomPartida” on s’introduirà el nom de 

la partida que han creat els usuaris.  

A Amics hi trobem els propis usuaris juntament amb alguns usuaris “falsos” creats des 

de la pròpia base de dades. En aquesta col·lecció també s’ha afegit un camp on 

s’introduirà el nom dels amics. 

Finalment, la col·lecció xat guardarem l’autor del missatge, és a dir, el nom de l’usuari, 

un identificador per l’usuari, no corresponent a l’id de la BBDD principal d’usuaris, i el 

text que serà enviat. 
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Aplicació 

 

Com s’ha esmentat, aquesta aplicació serà 

creada amb Appery.io que permet, un cop 

realitzada la plataforma, exportar-la i fer-

la compatible amb diversos sistemes 

operatius tal i com mostra la Figura 35. 

 

La plataforma s’ha proposat per a Android 

ja que és el sistema operatiu de tauletes i 

smartphones més extens en el mercat. 

L’any 2013 només un 6.1% de la quota de 

mercat d’smartphones a Espanya 

corresponia a Apple, 9 de cada 10 mòbils 

venuts tenien com a sistema operatiu 

Android, tal i com es mostra en un article 

de El Periodico del 2013 [22]. Les tendències han anat canviant en aquests derrers anys, 

tot i així l’actual quota de mercat del sistema operatiu Android a Europa conitua éssent 

líder amb un 78% [23]. 

Un afegit és que els nostres usuaris de prova que col·laboren en aquest projecte formant 

part dels focus group disposen tots de dispositius Android. A més a més, a l’hora 

d’aconseguir permisos android, amb aquesta plataforma web, és molt senzill i t’atorga 

automaticament uns credencials. 

Els credencials per a IOS s’obtenen a partir d’un compte de desenvolupador Apple. La 

propia universitat disposa dels permisos, la qual cosa, si en un futur es volgués fer la 

plataforma combatible per a IOS seria molt senzill. Només caldria identificar-se amb el 

compte de la UPF. 

Cap dels testers d’aquest treball de fi de grau té un Windows phone i la plataforma ha 

estat dissenyada i pensada per a que sigui una aplicació mòbil enlloc d’una aplicació 

web així que aquestes dues opcions queden descartades. 

 

 

Així doncs, GoblinGames serà compatible per a Android, de la versió 4.1.x en 

endavant. 

 

La plataforma Appery.io, així doncs, ens exportarà l’aplicació per a Android, per tant 

estarà programat amb JavaScript utilitzant JSON per a les APIS. Utilitzant Cordova fa 

que l’aplicació es pugui comunicar amb el mòbil. La plataforma Apache Cordova, tal i 

com ens explica a la seva pàgina web oficial [24][25], serveix per a desenvolupar 

aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant eines genèriques com serien JavaScript, 

HTML5 i CSS3. Gràcies també a aquesta característica de Cordova, Appery.io crea 

també aplicacions híbrides, app natives al dispositu amb un renderitzat web. A més a 

més s’obté el codi CSS on es defineix l’aparença de la plataforma.  

 

Figura 35: Appery.io exportar aplicació 
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5. IMPLEMENTACIÓ 
 

 

En aquest apartat seguirem els passos que s’han seguit per a la creació de la demo de la 

plataforma proposada en aquest treball de fi de grau a través de Appery.io a més a més 

del disseny d’un diagrama de classes on explicarem les diferents classes i entitats del 

projecte ideat. 

 

 

5.1. Creació de la demo  

 

Per a la creació la demostració e la plataforma proposada, s’ha 

creat, dins un entorn virtual, una aplicació única tot seguint el 

mockup vist en el capítol anterior. 

 

L’aplicació s’ha anomenat GoblinGames i, a l’obrir-la, trobem 

un panell, mostrat a la Figura 36 amb totes les opcions 

possibles. Primer de tot s’ha de configurar el projecte definint les 

“App settings” i el “Model and Storage”. 

 

 App Settings: aquí apareixen diferents opcions. 

 General. Es pot modificar el nom de la aplicació, 

definir la pantalla d’inici i escollit si vol ser tractat 

tot com a document HTML o no. 

 Recursos externs. Aquí trobem la versió de les 

llibreries (v2.2) i recursos interns (jQuery 2.1.1, 

jQuery Mobile 1.4.4, Underscore.js 1.7.0 i Cordova 

3.7) 

 Configuració per android. Es defineix entre altres, l’icone de l’aplicació, la 

versió per a Android (de la 4.1.x a la 5.0.x) i tots els permisos que 

necessitarà l’aplicació. Aquí s’han triat els permisos que hauria de tenir la 

plataforma real, mentre que els que utilitzará la demo són més reduits. 

 Configuració per a altres sistemes operatius. 

 

 Model and Storage: en aquest apartat s’ha definit on es guradarà la informació. 

Per aquesta demo s’ha escollit fer un Local storage. 

 

Un cop configurat, es creen les pantalles i en fem tot el disseny, on es crearà per defecte 

el codi CSS de l’aplicació. A més a més, també s’ha creat una base de dades anomenada 

GoblinGames on principalment es guardaran les dades dels usuaris registrats. Dins 

aquesta base de dades es crearan petites col·leccions que correspondran a les partides 

creades i a les amistats que en formen part. 

  

 
Figura 36: Appery.io panell 
creació 
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Posteriorment, enllacem l’aplicació amb la base de dades i, atorguem els següents 

serveis: 

 

 Log in, Log out, Sign in: aquests són els tres serveis principals dels que disposa 

la base de dades. 

 Creat, read, list: són els serveis específics dels que disposen les col·leccions de 

la base de dades. 

 

Posteriorment, a cada acció s’haurà de configurar i enllaçar amb la base de dades. Per a 

cada pantalla que s’ha creat hi ha dues pestanyes: disseny i data. Aquesta configuració 

es fa a través de la pestanya “data”. A la pantalla d’inici, on apareixen els rangs per a 

escriure el nom d’usuari i la contrasenya, s’haurà de produir el Log in. Per això primer 

s’escull el tipus de font de dades que pot ser de servei o de dispositiu. En aquest cas serà 

de servei, més concretament el GoblinGames_login_service. L’enllaç de la pantalla amb 

la base de dades es fa mapping tal i com es veu a la Figura 37. Aquí s’enllaça el “input” 

del nom d’usuari i el password que s’ha introduit prèviament en el disseny amb el nom 

d’usuari i el password que es guardarà a la base de dades. Veiem com ambdos valors 

serán considerats com text. 

 

 
Figura 37: Appery.io mapping la base de dades 

 

 

Aquesta configuració és el primer pas corresponent a 

l’apartat “Before send”. Posteriorment es mapeja i 

configura el login si s’ha produit amb èxit i, en cas 

d’haver-se produit qualsevol error, es configura fent 

aparèixer un diàleg. A la Figura 38 podem observar 

els dos diàlegs creats per aquesta demo. El primer 

per el cas d’error en l’accés o Log In i el segon en el 

cas d’un error en el registre o Sign Up. 

 

  

 
Figura 38: Appery.io dialogs 
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En la figura Figura 39 podem veure part del disseny i al mateix temps s’observa com 

s’invoca els diferents serveis des dels botons del disseny després d’haver estat 

configurats. 

 

S’observa com el botó Log in invoca el servei creat prèviament i el link Sign Up ens 

redigirà a la pàgina per a fer el registre. 

 

Així docns, cal comprovar que l’inici de sessió funciona correctament i la base de dades 

ha estat ben enllaçada. S’ha fet una prova introduint un nom i una contrassenya que no 

existeixen a la BBDD de GoblinGames (User Name: charlie; Password: 123) i ens 

apareix l’error conforme “charlie” no existeix. 

 

Amb aquesta prova es pot donar per segura que la comunicació amb la BBDD és activa. 

 

La configuració per al registre i el Log out segueix el mateix patró que per el Log in, ja 

que es comuniquen amb la BBDD principal. 

  

 
Figura 39: Appery.io disseny i invocació per botons 

 
Figura 40: Appery.io comprovant BBDD 
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Per a la creació de les partides, hem d’enllaçar les pàgines de crear partida amb la 

col·lecció de la BBDD partides. Primer de tot enllaçarem l’input del nom de la partida 

amb la base de dades 

 

 
Figura 41: Appery.io creant partida 

 

Posteriorment fem que el botó que apareixerà a la cantonada inferior a la dreta de 

l’usuari invoqui el servei creat. 

 
Figura 42: Appery.io creant partida 2 

 

Finalment, fem que el servei creat ens dirigeixi també al següent pas de la creació de la 

partida que serà escollir els amics. 

 

 
Figura 43: Appery.io creant partida 3 
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5.2. Diagrama de classes 
 

En aquets apartat mostrarem el diagrama de classes genèric que hauria de tenir la 

plataforma un cop creada del tot. 

 

Cal recordar però que aquest projecte acaba amb una demo de la plataforma 

GoblinGames. Per tant aquest diagrama de classes no correspon al diagrama de classes 

de la demostració creada amb appery.io. 

 

En el següent diagrama podem veure les relacions entre les classes de la plataforma i 

quina relació hi ha entre elles. 

 

 
Figura 44: Diagrama de classes 

 

Començant per la més genèrica, veiem com GoblinGames, que fa referència a la 

plataforma, conté dos arrays principals. El primer és un array de jocs, que contindrà 

aquests, i el segon un array d’usuaris. D’aquesta manera veiem com la plataforma podrà 

contenir més d’un joc però cada joc estarà en una única plataforma. De la mateixa 

manera passa amb els usuaris, la plataforma conté molts usuaris però aquests només 

tenen una única plataforma GoblinGames. 
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Seguint amb els usuaris, aquests estan definits per un nom, un mail, el seu telèfon i una 

contrassenya. A més a més, tenen la capacitat de ser Players, jugadors. Així doncs, un 

Player o jugador ha de ser, obligatòriament usuari. Els jugadors poden tenir més d’un 

amic que, a la vegada és un jugador, és per això que ho trobem de forma recursiva. 

Un Joc t tenir més d’una partida i més d’un jugador, és per això que conté un array per a 

cada, a part del pri nom del joc.. 

Finalment, una partida podrà contenir més d’un jugador, i per això té també cm a atribut 

un array de players juntament amb el nom de la partida. 

 

 

5.3. Testeig de la demo 
 

El primer testeig de la demo de la plataforma s’ha realitzat a la aula d’audiovisionat del 

primer pis de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, Campus del Poblenou. Allà 

es van reunir els membres del F.G. A per a provar l’aplicació i rebre el seu feedback. 

 

https://youtu.be/kKi78ZV_hkk 

 

En el vídeo que presentem veiem com les funcions Log in, Log out i Sign up funcionen 

correctament. També ho fa la funció per a la creació de partides, ja que posteriorment 

d’haver creat les partides les obtenim a la base de dades. Malgrat això, veiem que el 

llistat d’amics convidats no els afegeix correctament i, posteriorment de la creació de la 

partida, no és possible una visualització d’aquesta. 

 

Per altre banda observem com els usuaris triguen massa en buscar el seu perfil i, de fet, 

hi intenten arribar per altres mètodes que per el que hi ha proposat. És per això també 

que es farà un altre testeig amb una demo actualitzada on, no només s’arreglaran els 

errors de les funcions sinó que també millorarem el disseny per a que sigui encara més 

intuïtiu i els usuaris trobin el que busquen. 

 

Al final del vídeo podem escoltar algunes de les aportacions que ens van donar així 

com: 

 

 Accedir al perfil de l’usuari des del propi nom que apareix sota el logotip 

 Que el botó de setting et doni més opcions que no pas editar la informació 

d’usuari 

o Notificacions: activar-les i desactivar-les 

 Un botó “back” per poder anar del joc de la pastanaga a la pantalla d’inici 

 La plataforma es troba amb diferents idiomes barrejats. 

 

 

5.4. Segona implementació 
 

Després del primer testeig comentat en l’apartat anterior, s’ha fet unes modificacions en 

la implementació prèvia de la demo, corresponents al feedback rebut. 

 

https://youtu.be/kKi78ZV_hkk
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La primera modificació ha estat l’accés múltiple al perfil. Ara es pot accedir de l’usuari 

nom que trobem sota el logotip i des dels settigns. Això ens porta a la segona 

modificació, els settings. Abans només ens permetien veure el perfil, ara tindran les 

següents funcionalitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, dins de notificacions es podran activar i desactivar aquestes, tal i com també 

demanaven en el feedback. 

 

A més a més s’ha afegit el botó “back” que va de la pantalla d’inici del joc fins la 

pantalla d’inici de la plataforma, tal i com es mostra a la següent figura. 

 

 
Figura 46: GoblinGames inici 

 
Figura 45: GoblinGames settings 
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A més a més s’han afegit certes funcionalitats abans inexistents. La primera l’aparició 

del mapa dins la partida. Això s’ha aconseguit enllaçant GoogleMaps i aconseguint, 

mitjançant GPS del mateix smartphone, la seva localització. Per això s’ha creat el servei 

de gelocation dins l’Appery.io i sol·licitant-lo a la pantalla de la partida. 

 

 
Figura 47: Appery.io creant mapa partida 

 

Com podem observar a la Figura 47, un cop el servei de geolocalització s’ha dut a 

terme de manera exitosa, s’enllaça les coordenades amb el mapa que trobem a la 

plataforma. Un cop tenim configurat aquest servei, es torna al disseny de la pantalla i es 

configura per a que, al obrir aquesta pantalla es cridi aquest servei i apareixi la 

localització de l’usuari automàticament. 

 
Figura 48: Appery.io creant mapa partida 2 
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Observem també un servei nu que s’ha afegit. El xat entre usuaris de la partida, tal i 

com es mostra a la següent figura: 

 

 
Figura 49: GoblinGames Xat 

 

Per a fer el xat, primer de tot s’ha creat una col·lecció nova a la base de dades amb tres 

camps. Aquesta nova col·lecció explicada anteriorment s’anomena Xat. També s’han 

afegit dues pantalles més per a la modificació del perfil, una er a modificar el nom 

d’usuari i l’altre la seva contrassenya. 

 

Finalment, també s’ha creat un “model and storage” a l’aplicació de manera que 

existeix un array anomenat joc que conté partides. D’aquesta manera la demo 

s’assembla més al disseny de l’aplicació i al seu diagrama de classes. 

 

 
Figura 50: Appery.io Joc i partides 

 

  



 

 62 

Al fer ús de l’storage de l’aplicació, el mapping del servei llistar_partides, s’ha hagut de 

fer per duplicat. Tal i com es postren a les següents imatges, primer guardem el que 

llegim de la base de dades a l’storage i, posteriorment ho mostrem a la pàgina. 

 

 

 
Figura 51: Appery.io Joc i partides 2 

 

D’aquesta manera és com es guarda el valor de la partida: 

 

 
Figura 52: Appery.io Joc i partides 3 
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5.5. 2n i 3r testeig de la demo 
 

En el segon testeig de l’aplicació han participat dos membres del F.G. A i dues alumnes 

d’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. Aquesta sessió es va dur a terme en una aula de 

l’edifici de Tallers del Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

http://youtu.be/MZT_MhtaKHk  

 

En aquest testeig els usuaris que també estaven presents en el primer van notar els 

canvis produïts i les actualitzacions de la demo.  

 

Durant la prova, els usuaris tornen a entrar al seu perfil, aquesta vegada més ràpidament 

i de manera exitosa poden veure’l i modificar-lo. A més a més, en el moment de la 

creació de la partida, les poden visualitzar i hi poden entrar. Es troben correctament en 

el mapa i parlen lliurament per el xat.  

 

 

Després del segon testeig hem obtingut els següent feedback: 

 S’han arreglat els errors i has afegit funcions 

 Els missatges d’error que apareguin al centre de la pantalla i sobre la mateixa 

pantalla d’on s’ha produït l’error 

 En el perfil, podrien haver botons per anar a la modificació, ja que no queda 

clar. 

 

També s’ha observat, en els dos testejos de l’aplicació, com els usuaris triguen un temps 

raonable en acabar la creació de partides. Això és degut a que el botó de “jugar” no és 

suficientment visible. 

 

Per el tercer testeig de l’aplicació, fet amb membres de la Coral Sant Medir d’entre 15 a 

18 anys s’ha modificat el botó “jugar” i s’han afegit els botons al perfil. 

 

http://youtu.be/8JPAFQyiNIo 

 

En aquets testeig s’ha observat com el creador de la partida ha estat més àgil a l’hora de 

fer-la i no han tingut cap dificultat a l’hora de mirar el perfil. 

 

El feedback rebut ha estat: 

 Que el xat no s’hagi d’actualitzar, que s’actualitzi sol al carregar la pàgina. 

 

 

  

http://youtu.be/MZT_MhtaKHk
http://youtu.be/8JPAFQyiNIo
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6. CONCLUSIONS  
 

En el transcurs del present treball de final de grau, s’ha presentat el procés de disseny i 

desenvolupament d’una plataforma per a smartphones i tauletes. A més a més de la 

implementació d’una demo per a mòbils amb sistema operatiu Android. 

 

S’ha iniciat el procés mitjançant un testeig de la idea amb tres focus groups, dos dels 

quals ens han acompanyat en el transcurs del projecte. Posteriorment s’ha realitzat un 

estudi de l’art referent a les aplicacions per a mòbils semblants que podem trobar al 

mercat. També s’ha analitzat el mercat d’internet i el de les consoles tant portàtils com 

no amb més èxit de vendes. 

Aquest anàlisi de l’estat de l’art ha servit per exposar les diferents tecnologies i 

metodologies emprades en el funcionament i desenvolupament de les aplicacions del 

mercat. Ha demostrat com l’èxit de les aplicacions mòbils recau sobretot en l’estètica i 

la compartició amb les xarxes socials. Malgrat això, la comparació també amb altres 

plataformes, així com les consoles i les plataformes web, ha demostrat que també recau 

en l’objectiu del joc i que, com més rivalitat crea el joc, més èxit tindrà. 

Dins l’anàlisi més exhaustiu de les aplicacions mòbils, hem pogut veure com el major 

error que poden fer els seus creador és una falta de sincronització entre usuaris. Això ot 

causar mal estar i que els usuaris deixin d’usar-la. 

 

Durant el procés del disseny funcional s’ha emprat la comparació feta anteriorment en 

l’estudi de l’estat de l’art i el feedback dels usuaris. Aquest disseny ha estat també 

provat amb els dos focus grups principals amb bastant èxit i idees noves, així com 

l’elecció del logotip de l’aplicació. 

 

Gràcies a aquest disseny funcional s’ha pogut dur a terme el disseny tècnic i el 

desenvolupament, on s’han especificar l’arquitectura interna així com la tecnologia 

emprada per a la demo de la plataforma.  

 

Posteriorment, en la implementació de la demo, on s’ha utilitzat una plataforma web 

que l’ha fet molt més ràpida, hem pogut analitzar les experiències de primera mà dels 

usuaris. S’han fet dos testejos reals de la demo per a comprovar l’acceptació del disseny 

per part dels usuaris. Al ser una plataforma ideada per a grups d’edats disperses, s’han 

escollit l’edat intermitja que, correspon també amb la franja d’edat que usen més 

aplicacions mòbils. 

Aquests testejos, juntament amb els seus respectius feedbacks, han resultat satisfactoris 

tant per al projecte com per als usuaris. 

 

Tot i la falta d’implementació, els usuaris afirmen que en farien ús i la recomanarien. 

També aposten per a una implementació més detallada i precisa per a poder-hi jugar i 

demanen més tesejos. Així doncs, podem afirmar que la idea de la plataforma, 

juntament amb el joc de la pastanaga té èxit entre els usuaris. 

 

Aquest treball ha intentat reflectir la complexitat que presenten les aplicacions mòbils, 

sobretot les dedicades a l’oci, que suposin una acceptació duradora dels usuaris, així 

com reflexionar sobre el procés d'enginyeria que hi ha al darrera, generant la demo de la 

plataforma GoblinGames. Tot i això, es considera que aquesta plataforma és un treball 

per a ampliar, i és per això que es presenten un seguit de propostes de treball futur per 

tal de què això pugui ser així.  
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7. TREBALL FUTUR 
 

 

Aquest apartat té com a objectiu mostrar algunes de les possibles millores i ampliacions 

que pot aplicar-se a aquesta plataforma en un futur un cop finalitzat el projecte de fi de 

grau. 

 

7.1. Estudi d'usabilitat de l'App i redefinició de la interfície 
 

Dur d'un estudi d'usabilitat, que inclogui les respectives proves d'usabilitat amb futurs 

usuaris. D’aquesta manera es podrà definir si la interfície actual és o no bona per a la 

interacció amb l'usuari i redissenyar les parts crítiques d'aquesta. 

 

La interfície de la plataforma és la part visible i més destacable cara a l'usuari. Aquesta, 

en funció de la seva estructura, influencia positiva o negativament l'experiència de 

l'usuari respecte a l'aplicació. Així doncs, s’ha d’aconseguir tenir un aspecte atraient per 

aquests usuaris. 

 

Aquest estudi i posterior execució de redisseny de l'App permetria millorar l'experiència 

d'usuari a la plataforma. 

 

 

7.2. Creació d’una plataforma específica per entitats 
 

Creació d’una plataforma on les entitats de lleure, com esplais i caus, i grans 

organitzacions com Pere Tarrés puguin comprar o per a introduir d’una forma més 

personalitzada els jocs que es desitgin. 

 

A més a més, podrien tenir funcions específques així com la introducció d’un membre 

administrador dins les partides que podria correspondre a la figura de monitor. 

 

 

7.3. Ampliació de les seves funcionalitats 
 

Juntament amb la possibilitat d’afegir el rol d’administrador esmentat anteriorment, 

també es podrien afegir funcionalitats com: 

 

 Definir perimetre: pot ser útil sobretot per casals i esplais. També es podria 

utilitzar en cas que s’utilitzés aquesta plataforma durant unes festes d’un poble o 

a la mateixa universitat. El perimetre podria ser tant gran com l’usuari creador 

de la partida ho desitgés. 

 Enllaç amb les xarxes socials: com s’ha vist amb molts jocs actuals amb èxit, 

l’enllaç amb les xarxes socials, sobretot amb facebook, és molt important a 

l’hora de donar-se a conèixer i expandir el mercat. Així com ajudar a l’usuari a 

buscar les amistats. 
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 Personalitzar pantalles: alguns usuaris, durant els testeig, van comentar la idea 

de poder canviar el fons de la pantalla principal. Aquesta funció es podria 

introduir en una versió futura de la platarforma. 

 Poder personalitzar la pastanaga: alguns usuaris van expressar durant el primer 

testeig de l’aplicació el desig de canviar trets de la pastanaga i poder “jugar” 

amb ella. Treure-li les ulleres, canviar-li el color, canviar el tipus d’ulleres, etc. 

Això es podria veure reflectit en una versió futura de la plataforma. 

7.4. Creació d’un Pla de negoci 
 

Com s’ha comentat amb anterioritat, aquesta plataforma podria ser venuda de forma 

més personalitzada a entitats i organitzacions que es dediquen al lleure. Així doncs, 

s’hauria de realitzar un Pla de negoci d’aquesta plataforma. 

 

En aquest es designaria si fa falta publicitat a l’aplicació Lite o no. Per a que els usuaris 

que disfruten de l’aplicació de forma gratuita puguin ser productius per als creadors. 

També es podria fraccionar el servei en tipus de comptes i introduïr In-app purchase 

així com introduïr també limitacions a la versió Lite. 

 

  



 

 69 

Bibliografia 
 

[1] Web de RTVE, apartat infantil http://www.rtve.es/infantil/ [02/01/2015] 
 
[2] Amazon, best selling games Nintendo 3DS http://www.amazon.com/Best-
Sellers-Video-Games-Nintendo-
3DS/zgbs/videogames/4924892011/ref=zg_bs_nav_vg_2_2622269011 
[02/01/2015] 
 
[3] Amazon, best selling games Playstation 4 http://www.amazon.com/Best-
Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/6427831011 [02/01/2015] 
 
[4] Amazon, best selling games Playstation 3 http://www.amazon.com/Best-
Sellers-Video-Games-
PlayStation/zgbs/videogames/4924897011/ref=zg_bs_nav_vg_2_14210751 
[02/01/2015] 
 
[5] Web Nintendo, apartat jocs http://www.nintendo.com/games [02/01/2015] 
 
[6] Google Play, apartats d’aplicacions https://play.google.com/store/apps 
[31/01/2015] 
 
[7] Google Play, Preguntados 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.preguntados.lite 
[03/03/2015] 
 
[8] Father.IO, http://father.io/ [10/03/2015] 
 
[9] Bitmóvil, article sobre Father.IO http://bitmovil.com/father-io-juego-
smartphone/19059 [10/03/2015] 
 
[10] Pàgina de Facebook oficial de Father.IO, 
https://www.facebook.com/fatherio [10/03/2015] 
 
[11] Pàgina de Twitter oficial de Father.IO, https://twitter.com/fatherio 
[10/03/2015] 
 
[12] Applesfera, article sobre The One, 
http://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/the-one-el-juego-social-que-
convierte-tu-iphone-en-una-espada-y-el-mundo-en-un-campo-de-batalla 
[12/03/2015] 
 
[13] Singular Social Games, http://www.singulargames.com/es [12/03/2015] 
 
[14] Xataka Android, article sobre The One 
http://www.xatakandroid.com/juegos-android/the-one-survive-the-game-llega-a-
android [16/03/2015] 
 
[15] Singular Factory, http://www.singularfactory.com [17/03/2015] 
 

http://www.rtve.es/infantil/
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Nintendo-3DS/zgbs/videogames/4924892011/ref=zg_bs_nav_vg_2_2622269011
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Nintendo-3DS/zgbs/videogames/4924892011/ref=zg_bs_nav_vg_2_2622269011
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Nintendo-3DS/zgbs/videogames/4924892011/ref=zg_bs_nav_vg_2_2622269011
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/6427831011
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/6427831011
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/4924897011/ref=zg_bs_nav_vg_2_14210751
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/4924897011/ref=zg_bs_nav_vg_2_14210751
http://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/4924897011/ref=zg_bs_nav_vg_2_14210751
http://www.nintendo.com/games
https://play.google.com/store/apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.preguntados.lite
http://father.io/
http://bitmovil.com/father-io-juego-smartphone/19059
http://bitmovil.com/father-io-juego-smartphone/19059
https://www.facebook.com/fatherio
https://twitter.com/fatherio
http://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/the-one-el-juego-social-que-convierte-tu-iphone-en-una-espada-y-el-mundo-en-un-campo-de-batalla
http://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/the-one-el-juego-social-que-convierte-tu-iphone-en-una-espada-y-el-mundo-en-un-campo-de-batalla
http://www.singulargames.com/es
http://www.xatakandroid.com/juegos-android/the-one-survive-the-game-llega-a-android
http://www.xatakandroid.com/juegos-android/the-one-survive-the-game-llega-a-android
http://www.singularfactory.com/


 

 70 

[16] Euro Xpress, article “Tres apps españolas, entre las mejores” 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/1/30/tres-apps-espanolas-
entre-las-mejores/ [17/03/2015] 
 
[17] Casos de uso, teoria de diagrames de Casos d’ús 
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html [19/03/2015] 
 
[18] Casos de uso, teoria de diagrames de Casos d’ús 
http://www.lsi.us.es/~javierj/cursos_ficheros/metricaUML/CasosUsoUML.pdf 
[19/03/2015] 
 
[19] Balsamiq, pàgina web per a descargar-se el sowfware que s’ha utilitzat 
per a fer els mockups https://balsamiq.com/download/# [22/04/2015] 
 
[20] Appery.io, web de programari online per a fer aplicacions. [20/05/2015] 
 
[21] AGILE, web per a la documentació i informació sobre la metodologia Agile. 
www.agilemanifesto.org [25/05/2015] 
 

[22] El Periodico, article “Android acapara 9 de cada 10 'smartphones' venuts 

a Espanya” del 2013 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/android-
acapara-cada-smartphones-venuts-espanya-2626736 [06/07/2015] 
 
[23] International Data Corporation (IDC), article “Smartphone OS Market 
Share” http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp 
[06/07/2015] 
 

[24] Apache Cordova, web oficial de Apache Cordova 

https://cordova.apache.org/  [06/07/2015] 
 
[25] PhoneGap, web oficial de PhoneGap http://phonegap.com/ [06/07/2015] 
  

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/1/30/tres-apps-espanolas-entre-las-mejores/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/1/30/tres-apps-espanolas-entre-las-mejores/
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html
http://www.lsi.us.es/~javierj/cursos_ficheros/metricaUML/CasosUsoUML.pdf
https://balsamiq.com/download/
http://www.agilemanifesto.org/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/android-acapara-cada-smartphones-venuts-espanya-2626736
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/android-acapara-cada-smartphones-venuts-espanya-2626736
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
https://cordova.apache.org/
http://phonegap.com/


 

 71 

Annexos 
 

 

Annex 1: Testejos amb usuaris 
 

CD amb videos 

 

Dins del CD apareixen els vídeos en format .m4v dels testejos fet en el transcurs 

d’aquest treball de fi de grau. 

 

Links de youtube 

 

Els dos links del youtube vistos a l’apartat d’implementació: 

 

Testing 1: https://youtu.be/kKi78ZV_hkk 

Testing 2: http://youtu.be/MZT_MhtaKHk  

Testing 3: http://youtu.be/8JPAFQyiNIo 

 

 

Annex 2: Documentació de la app 
 

CD en format digital 

 

Aquest CD conté la memòria en format digital juntament amb l’apk de l’aplicació i el 

projecte per a Android de GoblinGames. 

 

 

 

 

https://youtu.be/kKi78ZV_hkk
http://youtu.be/MZT_MhtaKHk
http://youtu.be/8JPAFQyiNIo

