
PERSONAJE

PLATAFORMA
iPad i tablet

INTERFÍCIE
Pantalla tàctil, 
so i vibració

TEMÀTICA
Denúncia estat 

universitat pública

DESTINATARIS
Estudiants d’entre 

17 i 25 anys

Pantalla d’inici

MONEDES
Paguen la 

matrícula i el cafè

TEMPS
Compte enrere 

proves

VIDES
N’hi ha 4 (per 4 
anys de carrera)

USB
Guardar la partida

i ajustos

CAFÈ
Barra d’energia

285

265

Mapa general

Creador de personatges

FUCKULTAD! és un Serious Game: 
el videojoc pretén anar més allà del pur 
entreteniment per ser reivindicatiu i de 
denúncia, al mateix temps que divertit i irònic. 
És un joc “gamberro” que mostra al públic 
juvenil les grans deficiències que pateix el 
sistema educatiu universitari actualment, i 
ho fa mitjançant senzills però entretinguts 
minijocs. Agafa elements d’alguns jocs ja 
existents de plataformes i d’acció.

Tots ells són avatars que el jugador escull com 
a personatge principal en iniciar la seva partida. 
Encara que en la vida real es comportin de manera 
diferent, dins aquest joc actuen tots ells de la 
mateixa forma. És a dir, els personatges no tenen 
psicologia pròpia, tot i que tenen papers diferents 
en algunes proves.

1 Escull el teu personatge d’entre 6 tribus 
 urbanes diferents
2 Mou-te pel mapa d’escenaris universitaris 
 i desbloqueja noves localitzacions
3 Supera els nous minijocs per tal d’arribar 
 a graduar-te
4 Vigila de no esgotar el temps, l’energia ni les   
 vides, i acumula monedes per poder pagar 
 la matrícula dins el termini
5 Competeix en el rànquing de puntuació 
 per carreres i universitats
6 Guarda la partida i ajusta les opcions del joc 
 en qualsevol moment

Un estudiant comença la universitat amb il•lusió sense adonar-se dels pro-
blemes que comporta la vida universitària a Espanya.
Així doncs, començarà a adonar-se que la vida se li va complicant cada dia, 
que les hores sense dormir li passen factura, que l’estructura de la facultat 
no s’adapta a les seves necessitats i que els preus i els rebuts que ha de 
pagar són excessius. 
Serà per això que decidirà solucionar els seus problemes d’una vegada 
amb ajuda d’altres alumnes per poder graduar-se satisfactòriament. Això sí, 
se’n adonarà de que no val només queixar-se, sinó que haurà de passar a 
l’acció manifestant-se amb altres companys i estudiants amb els que com-
partirà moltes dificultats. L’escenari principal és un mapa que mostra una 

ciutat universitària, plena de carreteres i edificis 
amb els que un estudiant universitari es relaciona 
en la seva vida diària.
En aquesta, el jugador trobarà escenaris propis 
de la vida real universitària: la biblioteca, el bar, 
la facultat, una discoteca, el menjador i els banys 
públics, l’estació de metro i, fins i tot, el Ministeri 
d’Educació, on haurà de superar minijocs per tal 
d’arribar a graduar-se. 

Carrera d’obstacles 
DENÚNCIA Progressiva privatització del sistema edu-
catiu públic, aules massificades, falta d’inversió i poca 
contractació de professorat. 
MINIJOC El jugador ha d’esquivar una sèrie d’objectes 
(taules, sostres que cauen, forats al terra...) per arribar 
fins al professor, mentre el persegueixen els companys 
de classe.
ESCENARI Classe

Treball de cambrer 
DENÚNCIA Disminució de les beques d’estudi i aug-
ment dels requisits per accedir-hi. 
MINIJOC El jugador haurà de treballar en un bar per 
poder pagar la matrícula universitària, repartint begu-
des només a determinats personatges. Si encerta, el 
client es convertirà en monedes i, si falla, en un vòmit 
que haurà de netejar. 
ESCENARI Discoteca

BiblioteK.O. 
DENÚNCIA Manca d’espais i infraestructures sufi-
cients dins les universitats per afrontar les èpoques 
d’exàmens i entregues finals.  
MINIJOC El jugador s’haurà d’enfrontar amb un altre 
estudiant per aconseguir un seient a la Biblioteca. 
Guanyarà qui noquegi abans a l’adversari. 
ESCENARI Biblioteca.

Diana Wert 
DENÚNCIA Cap als polítics actuals que, a l’hora de 
reformar el sistema, no tenen en compte al professorat, 
als especialistes en educació, ni als pares i mares i, 
molt menys, als estudiants. 
MINIJOC El jugador haurà d’escollir un objecte del 
material escolar i llançar-lo a la cara de l’actual minis-
tre d’educació José Ignacio Wert per treure la màxima 
puntuació. 
ESCENARI Ministeri.

...I molts més!
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