
Presentació
Sempre m’han agradat molt els videojocs, amb ells gaudia i gaudeixo cada mo-
ment com si fos l’últim. Certa gent pensa que els videojocs són una mala influèn-
cia i una pèrdua de temps totalment innecessària; però, tot al contrari, són ben 
útils: amb ells pots aprendre diverses aptituds ben servibles, et fan practicar els 
reflexos, impulsen i fomenten la creativitat i tenen molts altres beneficis!
En arribar el moment de triar el tema del meu treball de recerca, estava força 
indecís, però com que ha m’havia familiaritzat amb el tema dels videojocs i de la 
programació anteriorment, em vaig decantar per aquest tema tan apassionant i 
entretingut com és el de la creació d’un videojoc.
Així doncs, després de fer la tria del contingut que havia d’investigar, em vaig 
formular diversos objectius per a aquest treball de recerca. El primer objectiu va 
ser conèixer i endinsar-me en la història dels videojocs, així com també en els 
seus diferents tipus. En segon lloc, aprendre a utilitzar una aplicació de creació i 
programació de videojocs i, així mateix, entendre el funcionament d’un llenguatge 
de programació. Per acabar, idear, programar i crear un videojoc funcional i senzill 
per poder-lo baixar a un ordinador i/o a un mòbil tal i com es fa amb d’altres apli-
cacions.
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La directriu que se segueix en aquest treball de recerca és, com ja he dit, la de 
la creació d’un videojoc de temàtica Arcade anomenat Fruit Gatherer, la qual se 
separa en diferents àmbits. El primer seria el de la recerca d’informació per a la 
recollida d’idees profícues i captivadores que em servissin per fer la meva pròpia 
pluja d’idees. Seguidament, tenim l’àmbit de la creació dels recursos gràfics i de 
l’execució d’aquests gràfics dins del joc, cal dir que en aquest àmbit vaig soste-
nir-me en un paquet de recursos gràfics que després vaig haver de executar. Fi-
nalment, l’últim àmbit en què està separat aquest projecte és el de la programació 
amb totes les seves lletres, en el qual aprofundeixo en la branca dels llenguatges 
de programació i també en els aspectes més tècnics de la creació.

Metodologia
Aquest treball està desglossat en dues parts. En la inicial és on exposo la història dels 
videojocs i els seus diversos tipus, on faig una anàlisi de la competència d’alguns del 
jocs més importants i reconeguts. A més, també faig una comparació d’algunes de les 
webs o aplicacions que són utilitzades per a la creació de projectes d’aquest tipus i, 
finalment, aprofundeixo més en una d’aquestes aplicacions analitzant-ne les seves 
funcions i elements. En l’última part, i la més extensa, és on assenyalo els diferents 
passos que s’han hagut de fer per tal d’arribar a aconseguir la creació del meu propi 
videojoc. Aquests passos estan conformats primerament per la pluja d’idees i després 



ja passem a la programació que s’ha de realitzar explícitament dins l’aplicació de cre-
ació com podria ser el moviment dels objectes, les interaccions que existeixen entre 
ells, i moltes altres funcions que són necessàries per al bon funcionament de l’aplica-
ció d’oci que s’ha desenvolupat.

Cos del treball
Per tal de poder realitzar el meu treball i obtenir bons resultats calia posar-se a tre-
ballar. Primer de tot vaig fer una recerca exhaustiva sobre la història dels videojocs, 
des dels seus inicis amb el primer videojoc, creat pel programador Alexander S. 
Douglas l’any 1952 i que es va anomenar Nought and crosses o OXO. Aquest joc era 
una versió simplificada del joc popular del tres en ratlla amb el qual va començar la 
revolució dels videojocs. 
Addicionalment, al cos del treball es parla dels corresponents tipus de videojocs, com 
podrien ser des dels jocs esportius i de simulació; passant pels musicals i d’estratègia, 
i com a acabament, els videojocs d’arcade o d’acció. A part de tot això, i tenint la part 
pràctica en ment, vaig decidir que realitzaria un videojoc de temàtica Arcade. Aquest 
tipus de videojocs són els que consisteixen en anar passant pantalles i nivells amb 
petites recompenses que ajuden a enganxar-s’hi. Per aquest motiu, vaig dur a terme 
una anàlisi de la competència dels principals jocs Arcade i els més importants i influ-
ents que hi ha hagut en tota la seva història, com per exemple el Super Mario Bros, el 



Sonic the Hedgehog i el Jetpack Joyride. En aquesta petita anàlisi destaco els diversos 
elements que els conformen, així com la història que tenen al darrere, els escenaris 
dels nivells a través dels quals s’ha de moure el personatge, i molts altres aspectes 
d’aquests jocs que em van servir a posteriori per a la meva pluja d’idees.
Un altre aspecte que és discutit en la primera part és la comparació de diferents 
aplicacions i webs de creació. En aquest apartat es parangonen les aplicacions i 
webs Scratch, Unity i GDevelop. En aquesta comparativa s’analitzen aspectes com 
les diferents funcions adherides a l’aplicació, el llenguatge de programació utilit-
zat i la complexitat que comprenen cada una d’elles. Un cop acabat aquest estudi 
comparatiu, em decideixo a utilitzar l’aplicació Unity per a la programació del meu 
videojoc, gràcies al seu extens rang de funcions possibles i la seva intrigant com-
plexitat i també perquè era l’aplicació que usava un llenguatge de programació més 
tradicional, i així almenys podia aprendre i entendre el seu funcionament. Presa 
aquesta decisió, vaig analitzar la majoria de les funcions principals més importants 
que incorpora Unity; com l’Asset Store, la qual et permet baixar o comprar paquets 
de textures o Assets que contenen els recursos gràfics adients; la Tile Palette, la 
qual et permet construir els nivells interactius, l’Animation i l’Animator, funcions 
que et permeten utilitzar, programar i agrupar correctament les animacions que se 
t’ofereixen dins l’Asset o fins i tot crear-ne de noves. I, finalment, la funció de Build 
Settings, que és la que et permet baixar el videojoc quan ja es troba del tot enllestit!
Un cop recollida tota la informació necessària en la primera part del treball, vaig en-
dinsar-me en el procés de creació. Primer de tot s’havia de realitzar una pluja d’idees, 
en la qual vaig desenvolupar el meu plantejament inicial. Aquesta pluja contenia un 
petit esbós que establia que hi hauria un personatge que s’aniria movent lliurement 
mitjançant els controls del teclat per un món on apareixerien petites recompenses, 
com monedes, fruites o pedres precioses, i a través de l’obtenció d’aquestes recom-
penses el personatge seria capaç de poder passar els diferents nivells. 
A continuació, eren necessaris els recursos gràfics que podria utilitzar més endavant. 
Per aconseguir els meus recursos gràfics o Assets s’ha de buscar a internet a la pàgina 
web de Unity quins t’ofereix, en aquest cas jo vaig agafar el paquet de textures ano-
menat Pixel Adventure 1. Gràcies a aquest paquet, es podia començar a fer el disseny i 
la construcció dels nivells inserint els diferents recursos gràfics dins l’escena del joc a 
través d’una funció que és una espècie de paleta de pintor anomenada Tile Palette. 
Seguidament vaig inserir el personatge dins l’escena i li vaig afegir diverses funci-
ons imprescindibles per al seu moviment com el RigidBody 2D, que s’encarregava de 
donar massa i gravetat al personatge i a l’escena, i el Box Collider 2D, que era neces-
sari per interactuar amb altres elements del joc com per exemple els obstacles o el 
mapa. A més, per al moviment eren incondicionals uns scripts (línies de codi que en 
el cas de Unity s’escriuen en el llenguatge de programació C# i que permeten donar 



ordres a l’objecte al qual es refereixen), un d’ells i el més important el vaig anome-
nar PlayerMove, i era l’encarregat d’ordenar al personatge que es mogués de dreta i 
esquerra amb les fletxes de l’ordinador i que saltés en prémer la tecla de l’espai. Cal 
dir que tots els scripts existents en el videojoc van ser programats per mi. 
Subsegüentment, com ja he explicat en l’apartat de la pluja d’idees, calia que hi ha-
gués algun tipus de recompenses, i en aquest cas van ser unes fruites. L’Asset tenia 
incorporades diferents fruites i les que vaig triar van ser les cireres i els kiwis. A 
aquests calia incorporar-los un Box Collider 2D perquè poguessin interactuar amb el 
personatge. Per fer aquesta interacció, però, encara era necessari un script que vaig 
anomenar FruitCollected. D’aquesta manera, quan el personatge passés per damunt 
de les fruites l’script ordenaria a la fruita que es destruís, ja que representaria que ja 
hauria estat recol·lectada. 
Posteriorment vaig crear els primers obstacles. Aquests van ser: punxes letals i un 
enemic anomenat SpikeHead, ja que estava format per punxes, també. A aquests 
obstacles també els vaig afegir un Box Collider 2D i, a través de la programació i de 
l’script PlayerDamaged, quan el personatge interactuava amb ells representaria que 
hauria perdut i s’hauria de tornar a recarregar l’escena. Tot seguit també vaig crear 
uns enemics una mica més complexos, ja que tenien la capacitat d’anar movent-se 
pel nivell per intentar fer-lo més difícil;, aquesta habilitat l’havien adquirit gràcies a 
l’script AIBasic. Aquests enemics eren el bolet vermell, l’ocell blavós i el ratpenat.
Ja per anar acabant, faltaven les animacions del personatge. Les animacions prin-
cipals del personatge eren: estar quiet, córrer, saltar, fer doble salt, caure i rebre 
un impacte. Per aconseguir que funcionessin correctament calia obrir la funció 
d’Animator i crear un arbre d’animacions en què es pot visualitzar des de quines 
animacions es pot passar a quines altres; per exemple, sabem que es pot passar de 
l’animació de córrer a la de saltar sense cap problema. Aquestes animacions estan 
enllaçades a través d’unes transicions que són controlades a través de diferents 
variables i paràmetres que s’activen mitjançant la programació.
Finalment, després de completar tota la feina, només quedava el llançament del 
videojoc. Això s’aconsegueix amb la funció de Build Settings, que permet descarre-
gar-te el joc. En aquest cas, jo vaig descarregar-me’l per a la plataforma d’ordinadors 
i també per a mòbils Android, d’aquesta manera el joc estava més a l’abast de tot-
hom qui el volgués provar!

Conclusions
Un cop finalitzat aquest projecte es pot afirmar que s’han assolit tots els objectius 
previstos. He pogut gaudir d’una visió interna del món de la creació de videojocs 
com un programador més, i a la vegada he tingut l’oportunitat de viure la creació 
d’un videojoc i el seu llançament després d’haver-lo programat.



A més, he aprofundit en la història dels videojocs i els seus tipus, la qual cosa m’ha 
ajudat a tenir un rerefons sobre allò a què m’estava enfrontant, a triar el tipus de 
videojoc que volia crear i, sobretot, a la idea principal d’aquest projecte. Amb tot 
això també he après a utilitzar una plataforma o aplicació de creació i programació 
de videojocs, com és Unity, amb gairebé totes les seves funcions i pantalles interac-
tives que contribueixen a la creació. Addicionalment, i gràcies a la creació i progra-
mació per codi, he entès considerablement el llenguatge de programació que utilitza 
el programa Unity, el C#. Per finalitzar, he pogut idear un videojoc funcional i senzill 
en dues dimensions i l’he pogut baixar al meu ordinador i al meu mòbil per jugar-hi 
quan vulgui.
Culmino aquest treball havent gaudit d’haver-me pogut endinsar en aquesta branca 
tan sorprenent i a la vegada tan motivadora de la informàtica. Aquest treball ha 
significat per a mi una oportunitat per aprofundir més en aquest tema, que m’in-
teressa molt, i per tenir una petita idea del que és treballar en un projecte d’aquest 
tipus. Cal dir que la realització d’aquest projecte me l’he pres com una activitat que 
m’entretenia i m’ho passava molt bé fent-la, però sempre amb la serietat adient. 
Això m’ha ajudat a passar la gran quantitat d’hores que hi he dedicat d’una manera 
més lúdica i entretinguda. 
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