
Introducció 
Aquest TdR tracta sobre el disseny que contenen els videojocs, ja sigui dels personatges, 
escenaris o altres elements, i del procediment que seguirem per crear-ne un. Els dissenys 
són una part molt important que els jugadors tenen present sense adonar-se’n i han de 
fer que el joc sigui més atractiu. Normalment els dissenyadors busquen transmetre els 
pensaments i les emocions del personatge tenint en compte que s’ha de poder jugar. 
Sempre m’ha apassionat el món dels videojocs, i en concret crear-ne un de propi. Per 
això he volgut fer una recerca per mitjà de diversos llocs web per informar-me sobre 
aquest àmbit i descobrir si realment qualsevol persona interessada pot dissenyar un 
videojoc des de zero. Crec que elaborar un videojoc ha de ser molt laboriós ja que al 
darrere hi ha d’haver un immens treball que molta gent no es planteja quan està jugant, 
i per això vull saber quin és el procés que hi ha en la creació d’un videojoc. 
El principal objectiu d’aquest treball és poder endinsar-me dins d’aquest món que tant 
m’agrada per poder aprendre més coses sobre la creació i especialment sobre el disseny 
d’un videojoc. Crec que és un escenari completament diferent a la realitat, on simple-
ment poden existir tota mena de coses sempre que hi hagi algú que les pensi i dissenyi. 
Per això poder-ne crear un des de zero fent servir només la meva imaginació i idees 
compartides amb la meva companya és un repte que m’agradaria molt aconseguir. Un 
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dels altres objectius és poder crear un personatge amb totes les animacions que pugui 
tenir i fer que, d’alguna manera, tingui la seva pròpia personalitat. A més a més espero 
que el TdR m’aporti coneixements d’aquest àmbit per així poder iniciar nous projectes 
amb aquesta experiència. 



Aquest TdR s’ha estructurat de manera que primerament he investigat sobre com tre-
ballen les empreses de creació de videojocs. En el meu cas, que l’he volgut centrar en la 
part del disseny, estudiant diferents softwares utilitzats pels professionals. Paral·lela-
ment he anat treballant en la idea del videojoc i en tots els dissenys que requereix, tant 
de personatges, ítems, escenaris com pantalles, etc., que explicaré detalladament en el 
cos del treball.

Cos del treball
Procés de creació d’un nou videojoc (professionalment) 
Preproducció → Abans de començar a crear un videojoc s’ha de treballar en una idea clara 
que ha de ser aprovada per les empreses desenvolupadores i publicadores. Normalment 
són els dissenyadors els qui presenten el projecte a aquestes empreses, encara que no cal 
tenir cap rol en concret per fer-ho. A més a més, abans de començar es crea un document 
(GDD) «Game Design Document» que conté tots els detalls del joc. S’acostuma a modificar i 
millorar diàriament per veure visualment tot el que cal fer. 
Producció → És la fase on es dona forma al joc i tots els treballadors tenen la seva pròpia 
tasca, excepte els «testers» que s’encarreguen de provar el joc una vegada està dissenyat 
i programat. Els programadors escriuen amb un codi llegible per una altra persona, els 
artistes creen dissenys en 2D mentre que els dissenyadors modifiquen el disseny del 
joc, els dissenyadors d’escenaris creen les pantalles o mons, els guionistes escriuen els 
diàlegs dels personatges i els enginyers de so i músics creen sons i música ambiental. Hi 
pot haver canvis artístics o tècnics però no es pot canviar la història del joc; a més a més, 
qualsevol canvi s’ha d’informar a tot l’equip desenvolupador. 

Disseny 
Tot tipus de disseny comença amb una idea bàsica, espontània i creativa d’algun element 
del videojoc desitjat. Per exemple la història d’un dels escenaris pot desencadenar l’estil del 
protagonista, dels enemics que poden viure dins d’aquell escenari, etc., però un objectiu clar 
és que tot tingui una certa relació. Per això es crea un document amb tota aquesta informa-
ció, el GDD (Game Design Document). Quan es té una idea principal dels diversos dissenys 
que ha de contenir el joc, se n’extreuen detalls innecessaris, se n’hi afegeixen de nous o es 
modifiquen els ja existents per encaixar-los entre ells i en el seu paper dins del joc.
A les empreses professionals normalment es necessiten més de cent persones per tre-
ballar en un sol personatge, ja que és una part molt important del joc. Els artistes han de 
coordinar-se entre ells i treballar les diferents idees. 

Esbossos o conceptes de l’aspecte del joc 
Els esbossos són dibuixos creatius realitzats ràpidament. Serveixen per guiar l’artista i 
tenir un estudi de l’element a elaborar abans de fer l’obra final. Són apunts o esquemes, 



és a dir, no és necessari fer una il·lustració completa de l’ítem. Ha de ser representatiu i és 
de gran ajuda fer anotacions que poden orientar el dissenyador a l’hora de tenir totes les 
idees presents. 

Programa utilitzat: sketchbook 
La traducció literal de sketchbook és ‘quadern de dibuixos’; s’acostumen a realitzar es-
bossos afegint idees per fer un model base. És una aplicació que permet fer dibuixos des 
d’un dispositiu electrònic, poden ser esbossos ràpids o dibuixos totalment acabats. El 
programa és compatible amb Windows, Mac, IOS i Android i amb compressions d’imatge 
com JPG, PNG, BMP, TIFF i PSD. Com a dada, els PSD conserven totes les capes per poder 
importar i exportar a altres programes. 
Es pot treballar amb capes il·limitades, cosa que permet un treball més còmode perquè 
hi ha l’opció de modificar només la capa seleccionada sense rectificar les altres. A més a 
més, hi ha una paleta de pinzells amb una varietat extensa que permet donar diferents 
textures als dibuixos. 
Aquesta biblioteca consta de pinzells bàsics com el llapis, el marcador, el pinzell, el bo-
lígraf… i diferents textures, resplendors, pinzells per difuminar, entre d’altres opcions. 
Addicionalment, a part de tenir eines bàsiques per dibuixar també es pot accedir a instru-
ments d’utilitat per dibuixar rectes, el·lipses o corbes franceses i, a més a més, consta de 
manuals de perspectiva i simetria. 

Videojoc original: Offline for a While 
El nom que dones a un videojoc ha de tenir un cert sentit i ha d’estar relacionat amb la 
seva història. Offline for a While és un videojoc on el protagonista ha d’entrar físicament 
dins de l’ordinador per assolir un objectiu: salvar-lo per poder seguir fent el que l’apassio-
na, jugar a videojocs. Li hem donat aquest nom perquè el primer que ha de fer per acon-
seguir el seu objectiu és desconnectar-se de la realitat per formar part del món de la ficció 
durant el temps que trigui a derrotar els enemics. 

Història del videojoc 
La història del videojoc que s’ha de dissenyar és essencial per poder tenir una idea prin-
cipal de tot el que s’ha de crear i com s’han d’ambientar els personatges i els escenaris. El 
nostre videojoc estarà ambientat en el món dels jocs electrònics i els virus que afecten els 
nostres dispositius. 
En Sam és un adolescent aficionat als videojocs que hi dedica moltes hores. Sempre està 
pendent de nous videojocs que li poden agradar i dins d’aquests es fixa especialment en 
un joc anomenat Offline for a While. Decideix descarregar-se’l per poder jugar-hi però 
sorprenentment comencen a entrar molts virus al seu dispositiu. 
Totes les carpetes que té al seu escriptori i diverses aplicacions com Discord, Google i el 



correu es veuen afectades per aquests virus i el seu dispositiu queda totalment inhabili-
tat. Per aquest motiu la Katy, la responsable de contraatacar els virus que puguin afectar 
el dispositiu, envia un missatge a en Sam des del sistema central per demanar-li ajuda. 
Òbviament el protagonista no vol quedar-se sense el seu ordinador i tot el que pugui te-
nir-hi, per això accepta ser una ajuda més per derrotar-lo. El seu objectiu serà aniquilar 
tots els enemics abans que el responsable dels virus, el boss final Toom, pugui afectar el 
sistema central.

Mecànica del joc 
El personatge amb el qual el jugador pot interactuar directament es mou pels diferents 
nivells gràcies a unes tecles específiques. Els seus principals moviments són d’esquerra a 
dreta i l’habilitat d’ajupir-se i saltar. Aquests efectes es realitzen amb les tecles (w, a, s, d). 
El jugador anirà avançant a través d’una plataforma on trobarà diferents cartells, i en 
sobrepassar-los la Katy informarà dl jugador amb diferents missatges: 
—  «Muévete usando las teclas (W, A, S, D)» 
— «Para pausar el juego usa la tecla (P)» 
— «Sólo podrás matarlos saltando encima de su cabeza!» 
- «Para disparar utiliza el espacio. Prueba a matar a este enemigo pero vigila que él tam-
bién ataca…!» 
Com ja he dit, prèviament el protagonista ha d’aconseguir una quantitat de monedes 
amb les quals podrà comprar a la botiga una varietat de pocions que el poden bene-
ficiar de diverses maneres gràcies als seus efectes. En total hi haurà sis pocions que 
podrà utilitzar sempre que les tingui. A més a més, podrà comprar una segona versió 
de l’arc amb el qual atacarà de la mateixa manera als enemics, ja que l’única diferència 
és el seu disseny. A més a més, les fletxes que ha d’utilitzar també les ha de comprar a 
la botiga. Per no complicar el funcionament del joc, no hi haurà duració màxima per a 
cada nivell. 

Logo 
El logo és el primer element que veu el consumidor. Ha de ser una representació visual 
clara del que és o serà el joc. En el nostre cas el logo el formen els tres personatges de més 
importància, en Sam, la Katy i en Toom. Estan posicionats de manera que en Sam desta-
qui, ja que és el personatge amb el qual interactua el jugador. 

Conclusions
Davant la hipòtesi que havíem plantejat de saber si qualsevol persona pot crear 
un videojoc de principi a final, hem arribat a la conclusió que depenent de la com-
plexitat del joc i de les eines de les quals es disposi es podrà fer en més o menys 
mesura. 



Un videojoc no és fàcil d’elaborar, s’han de tenir en compte moltes coses que a qual-
sevol persona li poden passar per alt. Per això ha sigut un repte personal que m’ha 
aportat més admiració pels creadors de videojocs. Per exemple, per a algú pot semblar 
molt obvi que un personatge s’ha de moure, però a l’hora de dissenyar-lo és molt difí-
cil fer animacions que puguin ser successives entre elles i no fer un canvi molt brusc, 
per tal que el moviment sembli el més real possible. També s’ha de tenir en compte 
tot el que hi ha escrit i representat amb imatges en el GDD, per això aquest document 
és tan important. Tothom qui ha creat un videojoc primer ha tingut les idees clares de 
la història de cada personatge, del tema del joc, del conflicte, de les regles que hi hau-
rà, les condicions, els ítems extra…, i tot això està recollit al GDD. 
En iniciar aquest projecte em vaig trobar que no tenia coneixements sobre el tema 
i no sabia per on començar. Gràcies a la recerca que vaig fer, principalment a llocs 
web, i amb el contacte directe amb una persona que treballa en aquest àmbit vaig 
descobrir la importància del GDD. A partir d’aquí vaig saber per on iniciar el desen-
volupament del joc, ja que el GDD és com un guió del que s’ha de fer, dissenyar i 
posteriorment programar. Finalment hem pogut crear un joc bàsic de plataformes, 
amb dissenys en 2D. 
Durant el desenvolupament del nostre videojoc ens hem anat trobant amb al-
gunes dificultats a les quals hem hagut d’aportar solucions. Ja sigui amb nous 
dissenys o amb modificacions sobre les idees inicials, de manera que el joc ha 
esdevingut un projecte modelable que ha anat evolucionant. De fet en el GDD està 
pensada, dissenyada i prevista l’opció de la botiga, però finalment en la primera 
versió definitiva del joc no s’inclou. De totes maneres ja està previst que en una 
segona versió s’hi pugui incloure.
També hem començat a fer esbossos dels mateixos personatges amb un programa de 
modelatge 3D, amb la idea que Offline for a While en un futur pugui ser un joc en 3D. 
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