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· Plataforma i tipus dinterfície: 
  Plataforma portàtil: Ipad
  Dimensions: 768 x 1024 píxels
  Tipus d'interfície: Tàctil
· Destinataris: Aquest videojoc sʼadreça a infants i joves de  
més de 8 anys. No obstant, com a destinataris secundaris, 
incloem tots aquells que busquin un videojoc de simulació (és 
a dir, d'estratègia i gestió) centrat en la administració dels 
serveis i recursos socials.
· Trama argumental: Socialcity és un joc d'estratègia i gestió, 
és a dir, un videojoc de simulació. 
Sʼinicia amb un terreny en potència de convertir-se en una 
ciutat on, el jugador (que pren el rol d'alcalde), envoltat 
d'una sèrie de ministres, ha de dur a terme la tasca de 
construcció i gestió de la ciutat amb tot allò que comporta; 
des de l'organització, gestió i conservació de recursos 
naturals i serveis sanitaris, fins la creació de llocs de treball. 
S'ha dʼassolir un equilibri entre els serveis i recursos públics i 
privats així com la proliferació dels propis ciutadans, per a 
fer possible una societat feliç, saludable i benestant.

FITXA TÈCNICA

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

REGLES DEL JOC
1 · Realitzar les missions que encomanen els diferents personat-
ges seguint un criteri o bé capitalista o bé social.
2 · Segons el tipus de gestió que es realitzi dels béns i serveis 
públics augmentarà o disminuirà la felicitat dels ciutadans.
3 · Mantenir lʼequilibri entre els serveis socials públics i els 
serveis privats per a que la ciutat proliferi i no mori la població.
4 · La població augmenta amb la construcció de cases. (casa 
petita: +4, casa gran +10, edifici de pisos +30.)
5 · La construcció de nous edificis i indústries disminueix la 
felicitat de la població.
6 · La construcció i manteniment dels espais i recursos naturals, 
així com de hospitals i escoles públics, augmenta la felicitat de 
la població.
7 · La construcció dʼhospitals, escoles i indústries augmenta la 
població en actiu (treballadors que paguen impostos).
8 · El pressupost (diners) sʼobtindran mitjançant la recaptació 
dʼimpostos dels treballadors (quantitat determinada pel 
jugador) o bé mitjançant la privatització de serveis públics.
9 · Lʼaugment dʼimpostos i la mala gestió del pressupost 
disminuirà la felicitat i benestar del la població.
10 · La mala gestió i privatització dels hospitals es traduirà 
en una disminució de la població (mort).

ROL DEL JUGADOR
Alcalde: La personalitat la crea el jugador a base d'anar 
gestionant els recursos i béns de la ciutat a base d'anar 
completant les diferents missions. La personalitat de l'alcalde 
és variable; és a dir, es pot modelar.

ESCENARIS I INTERFACE
1 · Ciutat: L'escenari principal mostra en pla zenital la ciutat, amb els diferents espais; els 
carrers, habitatges, escoles, hospitals, parcs, indústries,centrals elèctriques, etc. Apareixen 
diferents botons i marcadors amb funcions diverses:

Botó de lʼAjuntament: 
Des dʼaquí sʼaccedeix a 
lʼescenari de lʼajunta-

ment, desde on es gestiona i 
controla tota la ciutat.

Botó de misió: Prement 
aquest botó apareix 
lʼexplicació de la misió 

que encarrega el personatge que 
hi apareix.

Pressupost: Diners totals al fons 
econòmic públic.
Punts de nivell: Indicador que 
marca els punts obtinguts i el nivell.
Felicitat: Tant per cent de felicitat 
de la població general.
Energia: Energia elèctrica disponi-
ble per abastir la ciutat.
Població: Número total dʼhabitants 
de la ciutat.
Població activa: Tant per cent de 
població treballadora.
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PERSONATGES
Neus Metge (Ministra de sanitat):  La Neus 
s'encarrega d'atendre i gestionar els hospitals 
públics i CAPs de la ciutat.  És una dona que 
vetlla per la bona salut de la gent dins la ciutat.
Júlia Cases (Ministra dʼhabitatge):  La Júlia es 
presenta com a una dona intel·ligent i segura 
de sí mateixa. La seva feina és construir 
habitatges de forma abundant i rentable.
Núria Pesseta (Ministra dʼeconomia):La Núria 
Pesseta és la comptable que ajuda a l'alcalde a 
administrar els diners sense error. És una dona 
imparcial i benèvola.
Oriol Pissarra (Ministre dʼeducació): El ministre 
d'educació Oriol és el responsable de que la 
riquesa intel·lectual de la ciutat romangui en 
bon estat. És un home savi, senzill i tranquil.
Josep Fum (Ministre de indústria): Gran part de 
la prosperitat de la ciutat corre a càrrec seu. En 
Josep s'encarrega dels subministraments 
necessaris per a una vida còmoda i de benestar. 
Jordi Gespa (Ministre de medi ambient): La 
vida d'en Jordi gira al voltant del benestar de 
tots els éssers vius, tant del món vegetal com 
animal. Estima la natura igual que la seva feina.
Ignasi de Palma (home de negocis): És el 
mafiós de la ciutat, i com a tal, tot el que fa és  
en benefici (econòmic i de poder) propi. És la 
viva imatge de la corrupció.
Rosa Roig. (Activista social): Com a activista 
que és, s'encarrega de manifestar-se en totes 
aquelles injustícies patides pel poble. Es 
preocupa pel benestar de la societat.
Alcalde: El jugador determinarà lʼaspecte, el 
caràcter, la personalitat i els valors del perso-
natge a mida que prengui decisions que 
prengui durant el joc.

2 · Ajuntament: És lʼescenari de desenvolupament i gestió de tasques. Dins de l'ajuntament 
trobem les diferents parts funcionals que s'encarreguen de gestionar, organitzar i aprovar 
l'edificació (o acció) corresponent amb la matèria que cadascun dʼells tracta. Els diferents 
ministeris són:
Ministeri de Sanitat: Sʼencarrega de tot allò relacionat amb la salut i lʼatenció sanitària. 
Gestiona els C.A.P.s i hospitals de la ciutat.
Ministeri dʼHabitatge: Sʼocupa de garantitzar als ciutadans un habitatge de qualitat. Gestiona 
la construcció i ocupació dʼedificis vivenda.
Ministeri dʼEconomia: Administració i control del fons públic i de les relacions econòmiques. Es 
gestiona la cuantitat de recursos econòmics que sʼinverteixen en cadascun dels altres ministeris.
Ministeri dʼEducació: Es preocupa de garantir la qualitat de culturització dels ciutadans. 
Gestiona la construcció i qualitat de les escoles i universitats públiques de la ciutat.
Ministeri dʼIndústria: Des dʼaquest ministeri es sʼadministren les indústries (i els llocs de treball), 
així com la quantitat dʼenergia que es genera per a mantenir la ciutat.
Ministeri de Medi Ambient: Sʼencarrega de la gestió i conservació dels recursos naturals de la 
ciutat. Sʼocupa també de mantenir i construir espais verds, parcs naturals i parcs públics.

Temàtica educativa: El jugador escollirà com vol construir i 
gestionar la ciutat; segons els valors humans i socials que 
segueixi, la ciutat i la població prosperarà o decaurà. 
S'encomanaran un seguit de missions que posaran a prova les 
qualitats i valors del jugador com a alcalde i responsable de 
la societat. Les decisions preses repercutiran directament 
sobre la ciutat i la població. 

Objectius pedagògics específics:
1· Identificació de les principals característiques del propi 
municipi o ciutat (situació, entorn humà, econòmic i físic), així 
com dels principals trets d'organització de la vida social i 
organització política.
2 · Comprensió del funcionament del precari sistema demo-
cràtic occidental.
3 · Prendre consciència del valor dels i béns i serveis públics,-
de les institucions i serveis, tot contribuint a la prosperitat de 
la ciutat i de la societat.
4 · Consciència de la responsabilitat social i de les 
conseqüències de la presa de decisions polítiques.
5 · Acceptació i capacitart de judici de les normes, necessi-
tats i valors socials.
6 · Adquirir la capacitat de realitzar judicis de valor davant 
certs comportaments i accions polítiques.
7 · Desenvolupar una visió estratègica dels problemes, 
anticipar possibles escenaris i conseqüències futures de les 
accions individuals i/o socials.
8 · Comprendre els fenòmens socials i polítics i avaluar-ne les 
causes i les conseqüències


