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FITXA IDENTIFICATIVA

Nom del joc Super Rius

Autor

Calidos (empresa de disseny multimèdia)
juntament amb el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat i Televisió de
Catalunya (TV3), els quals havien signat
un conveni de col·laboració per a la
realització d'accions conjuntes en matèria
d'educació ambiental. En concret, aquesta
acció s'inscrivia dins una campanya de
sensibilització que portava el nom de Rius
Vius, dirigida pel mateix Departament de
Medi Ambient.

Any de creació 1998

Plataforma Windows 95 i Quicktime. 

Interfície Pantalla, teclat i ratolí.

Idiomes Català.

Temàtica educativa

Súper Rius és un joc educatiu basat en l'impacte
que el reciclatge té sobre la nostra vida.
D'aquesta manera, el joc és un constant
aprenentatge sobre els aspectes positius del
reciclatge i també una conscienciació per als
nens de l'efectivitat del seu ús. 

Destinataris
Nens entre 6 i 12 anys, especialment aquells
que segueixen el programa televisiu Super3,
doncs els personatges són els mateixos. 



La naturalesa del món del joc es situa en un món coherent, hi ha una simulació el món real
constant per tal d'introduir al màxim als usuaris a les situacions de la vida real. 

2. Trama argumental

La trama argumental del joc és presentada a travès d'una CutScene, un petit video en el que
veiem els tres personatges del joc pujant a un autobús. Aquest autobús viatja per les muntanyes, i
és en aquest següent pla on comença a guanyar importància la naturalesa i el medi ambient, ja
que els recursos gràfics es potencien i s'utilitza un pla general per mostrar el camí que recorre
l'autobús entre la natura.

La Lluenta és una llúdriga que habita, com totes les llúdrigues, als rius, els seus afluents i els seus
voltants. L'àmbit natural, la puresa i netedat de l'aigua del riu, dels boscos i dels prats és essencial
perquè aquests animals puguin viure sense cap perill. La missió del joc proposa a l'usuari posar fi
a una situació límit: la Lluenta pot ser extingida si no es cuida el seu àmbit natural.

Com a antagonistes apareixen els humans, com a raó principal d'aquest descuit de la natura,
doncs a cada pantalla del joc aquests són qui posaràn a prova a l'usuari llençant papers, plàstics,
cartrons i qualsevol tipus de residus. Els humans llençaràn aquests residus per tot l'àmbit que
l'usuari té al seu avast i que per tant ha de mantenir net i lliure de contaminació. L'usuari ha de ser
capaç de classificar correctament tots i cadascun d'aquests residus en el seu corresponent
contenidor de deixalles. El riu està dividit en 10 trams, que formen 10 diferents pantalles a
resoldre. Cada pantalla té una sèrie de dificultats i de conflictes diferents per solucionar. 

3. Personatges

LLUENTA

1. - Nom i significat simbòlic
Lluenta: adj.[LC] Que lluu.

Lluir: v. intr.[LC] Aparèixer lluminós, tenir reflexos lluminosos. Com lluen els estels!

Un cop analitzat el significat del nom del personatge principal, trobem que la relació que
s'estableix entre el personatge i l'adjectiu ve donada pel propi caràcter d'aquesta llúdriga. Al
programa de tv3 Super3, ella és qui sempre dona consells sobre accions positives que els nens
poden realitzar al medi ambient, involucrant-los des de ben petits en una tasca important i
conscienciant-los de la seva rellevancia. 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica

- Rol actancial: 

El rol actancial que duu a terme la Lluenta dins el joc és el d'Ajudant-Arbitre. La Lluenta és
presentada com a gran coneixedora de la naturalesa, del seu hàbitat i del món de la flora i la fauna
en general. Així doncs, en el joc és un recurs que guia l'usuari. A més a més, en un dels petits jocs
secundaris, ella és el personatge que s'ha de controlar per tal de passar la concreta missió, fent
referència a que ella, obivament al ser conscient de la importància de duur a terme les missions



del joc, es presta voluntària per ajudar l'usuari en la seva resolució.

La seva incansable lluita contra la contaminació, els mals habits i les injustícies contra el medi
ambient, fan d'ella un personatge admirat per tots els nens, que és utilitzat en el joc i dut a una
situació extrema com és l'extinció d'una espència, per tal de sensibilitzar l'usuari. 

- Arquetips 

Un recurs que s'ha utilitzat molt en el món de l'animació i dels jocs infantils és el fet de donar un
caràcter humà a un animal. D'aquesta manera, el personatge és dotat de raó, per la qual cosa
pot,entre d'altres, raonar i parlar, el que permet donar consells, ajudar i fins i tot crear una relació
amb l'usuari. Tot i així, el personatge conversa la simpàtica imatge d'un animal, que
majoritàriament és molt acceptada pels nens. 

Així doncs, la Lluenta neix amb la influència d'altres coneguts personatges animats de la cultura
popular com en Mickey Mouse, la Pantera Rosa, Tom i Jerry o Bugs Bunny.

- Descripció psicològica

La Lluenta és intel·ligent, coherent i racional. Pretén sempre ajudar als nens per guiar-los per un
camí de conscienciació i coneixement d'un problema que ens afecta a tots. La seva bondat es
reflexa tant en la seva imatge, com veurem a continuació, com en els seus consells i les seves
prioritats. És molt empàtica i això ajuda a que els nens l'estimin i la valorin, a més a més el seu
carisma fa que tingui una gran capacitat per guiar i inspirar als usuaris sense cap tipus de coacció.

La seva seguretat sobre el que és realment necessari i preferent fa d'ella un exemple a seguir per
tots els nens, que gràcies al seu èxit en tot el que es proposa, es converteix en un model a seguir
pels nens. 

D'aquesta manera, la Lluenta transmet una imatge d'algú emprenedor, que lluita pel que vol i pel
que creu fins a aconseguir-ho, seguint sempre una sèrie de valors als que es menté fidel i
recolzant-se en actituds morals i ètiques que la fan encara més líder. 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

- Morfologia

Per dissenyar la Lluenta, la morfologia ha estat molt cuidada. S'ha buscat una delicadesa i una
claredat exactes per tal de transmetre únicament els valors de la seva personalitat, i perquè alhora
resultés atractiva i simpàtica als nens. D'aquesta manera, s'ha mantingut, en gairebé la seva
totalitat, els trets característics de les llúdrigues, tot i que s'han realitzat certs canvis. 

 Tot i que les llúdrigues caminen sobre les quatre potes, la Lluenta sol caminar sobre les
dues potes trasseres, el qual fa que, en quan la veiem, el primer que ens fixem és en el seu
rostre. Quan corre, com en la CutScene de l'inici del joc, sí ho fa sobre les quatre potes, per
tal de representar aquesta acció el més fidel possible a la realitat. El fet que la Lluenta es
representi normalment dreta, indica que no té res que amagar, ella és així i es mostra tal i
com és.

 El color natural de la llúdriga és marró fort a tot el cos, combinat amb un marró més clar a la
zona del pit, sota la barbeta. Aquesta combinació de colors es manté a la representació de



la Lluenta, però de manera més caracteritzada. Els dos tons de marró s'han aclarit, i s'ha
marcat molt clarament la diferència entre els tons. Així doncs, tota la Lluenta és marró clar,
però el morro i el pit són beig, marcats amb una línia en negre, com també es delimita el
marge de la Lluenta. 

 Les llúdrigues tenen la pell coberta de pèl, que en la caracterització de la Lluenta s'ha
omès. Aquest fet és degut a la intenció dels dissenyadors d'infantilitzar el major possible la
Lluenta. El pèl de les llúdrigues un cop moll pot resultar amb formes punxegudes, poc
arrodonides i suaus. La imatge de la Lluenta havia de ser el més amigable possible, i les
línies corves i pures són la millor solució per aconseguir aquest efecte. Així doncs s'omet el
pelatge i es substitueix per una fina línia corva que dona forma a un cos petit i rodonet i
delimita la Lluenta.

 Els bigotis s'han mantingut, tot i que s'ha dibuixat menys cantitat per tal de donar-hi una
major importància, i s'han fet més llargs. Són un tret característics de les llúdrigues que s'ha
mantingut per tal de ser fidels al màxim amb la imatge de les llúdrigues.

 La cua de la Lluenta s'ha exagerat una mica en proporció al seu cos, respecte les llúdrigues
reals. Aquest recurs és degut a la pròpia animació a la que la Lluenta és somesa, doncs la
cua es mou i resulta un element graciós que conforma la Lluenta. 

 Les orelles de les llúdrigues s'han mantingut a la Lluenta i també la seva proporció en
relació al cap. Això és degut a que les orelles de les llúdrigues són petites i arrodonides, i
aquests dos trets són totalment compatibles amb com es vol que sigui l'aparença de la
Lluenta. A més a més, el fet de mantenir alguns aspectes fidels a la realitat fa que els nens
siguin capaços de familiaritzar aquesta imatge i per tan puguin identificar una llúdriga i
conèixer l'espècie. 

 Els ulls s'han arrodonit i s'han fet més grans, divertits i alegres. Són uns ulls molt expressius
que ens diuen moltes coses depenent de la forma en que es dibuixin. Normalment
transmeten alegria, confiança i motivació, la Lluenta és feliç i la seva mirada ho reflexa. Tot i
així, en situacions on necessita l'ajuda de l'usuari, els ulls empetiteixen i es tornen tristos
donant ènfasi a la importància que aquest problema té per la Lluenta, i com pot afectar en la
seva vida i la seva felicitat. 

- Vestuari i Attrezzo

El vestuari de la Lluenta és inexistent, no duu cap peça de roba. Aquest fet és degut al caràcter
antimaterialista de la Lluenta, i al poc interès que dona als aspectes materials, fent ènfasi en què
no és necessari un vestuari luxós o exagerat per tal de ser feliç, ella ho és amb altres coses, com
per exemple la salut dels rius d'on habita. 

A més a més, es manté la fidelitat de la representació de les llúdrigues reals, que obviament no
vesteixen amb roba. 

Tot i així, la Lluenta sí duu un element de vestuari o atrezzo, ja que compleix ambdues funcions,
que és una bossa negra que porta penjada en una espatlla i que li creua el pit. El contingut
d'aquesta bossa no es revela en el joc, es deixa a imaginació de l'usuari. No obstant, podem
suposar que porta algun estri necessari per a netejar els rius, informació, una càmera de fotos que



s'utilitza al joc, o qualsevol altre objecte que concordi amb els seus interessos. 

- Aspectes de l’animació

La Lluenta té, en general, un gest alegre i bondadós. L'expressió de la seva cara reflexa serenitat i
un caràcter ferm i responsable. D'aquesta manera transmet tranquil·litat i confiança als nens, els
seus gestos són suaus i no molt ràpids. La velocitat és acord amb la seva serenitat, ella guia
l'usuari amb calma i per tant els gestos són correctes i no resulten exagerats. 

La manera de caminar és generalment lenta, qüestió que relacionem amb la seva bondat. Els
personatges bons i tranquils solen caminar de manera més lenta que els antagonistes o els que
són dolents, ja que aquests se solen representar amb desesperació o nerviosos. En canvi, la
Lluenta és tranquil·la i pacifista, i no necessita un ritme esgotador per caminar, el seu ritme és
marcat alhora que pausat. 

La bossa que duu no la toca ni l'obre mai, per tal de conservar aquest misteri que amaga. De fet,
es podria relacionar aquest  amagall sobre el seu contingut amb la butxaca màgica d'en
Doraemon, el famòs gat còsmic japonés. En Doraemon, tot i que sí treu objectes, mai veiem què hi
ha dins o quins objectes hi guarda. Aquest enigma és interessant pels nens ja que activa la seva
imanigació al crear curiositat sobre què s'hi amagarà dins. 

Els següents personatges, la Nets, la Noti i en Petri, són personatges que apareixien al programa
de TV3, el Club Super3. Són personatges interpretats per actors, que per tant es van extrapolar a
travès de fotografies seves, al joc de Super Rius, per tal de mantenir les seves identitats dins del
joc. 

D'aquesta manera, la seva personalitat, descripció psicològica  i trets personals característics, es
coneixen en la visualització del programa al que pertanyen, el Club Super3. Tot i així, s'han
extrapolat al joc de manera únicament digital fotogràfica, ometent gairebé totalment moviments i
sorolls, per tal de permetre als nens jugar amb els seus personatges preferits del programa, ja que
ells tres són els protagonistes. 

Els antagonistes del programa de televisió, la Ruinosa i en Megazero, no apareixen al joc de
Super Rius, ja que els seus interessos no són en cap moment ajudar a la Lluenta ni als altres
protagonistes. D'aquesta manera, es fa énfasi en l'interès i la bondat dels protagonistes, la
Lluenta, la Nets, la Noti i en Petri per aconseguir uns natura més cuidada i sana. 

NETS

1. - Nom i significat simbòlic

“Nets” és un adjectiu en plural-masculí que significa la netedat d'alguna cosa, l'absència de
brutícia. Així doncs, el nom de la Nets té una relació lògica amb el contingut del joc Super Rius, i
també amb el programa. Ella és l'encarregada de mantenir l'ordre del programa, i aquest adjectiu
evoca a ordre, netedat i claredat. 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica



- Rol actancial

La Nets té un rol de subjecte-heroi. Ella és la primera dels tres personatges amb els que l'usuari
pot jugar al joc. Així doncs, es presenta al joc com una dels tres personatges del Club Super3 que
ajudarà la Lluenta i l'usuari a netejar els rius i els voltants, mentre fa una excursió al riu. Juntament
amb la Lluenta i els altres personatges, és una dels quatre protagonistes del joc. 

- Arquetips

La Nets va ser el primer personatge del Club Super3, era l'encarregada de llegir les cartes dels
Súpers, fer els carnets de soci i portar el Club al dia. 

La Nets, com els altres personatges, és interpretada per una actriu, la Victòria Pagès, i més tard la
Irene Belza. Així doncs, les influències del seu personatge no són molt extenses.

Com la seva funció és la d'administrar el Club, es pot establir un cert paralelisme amb el rol
d'animació de secretària, o de notària, que sempre apunta qualsevol problema per resoldre,
inconvenient, queixes... En el cas del programa, la seva funció es basa en llegir les cartes que els
socis enviaven, mostrar els dibuixos guanyadors, entregar els premis... Totes les tasques
administratives eren mostrades de manera divertida als nens i convertides en argument de molts
dels gags que el Club Super3 creava per emetre entre els dibuixos animats que es televisaven.  

Al joc de Super Rius, el paper de la Nets és purament una reminiscència per als nens del
programa dins del joc. Ja que els nens coneixen aquest personatge gràcies al programa Club
Super3. 

- Descripció psicològica 

La Nets és molt responsable. Ja que és l'encarregada d'actualitzar el Club, sempre està atenta a
qualsevol problema que es presenti, o als contratemps que en Megazero o la Ruinosa, els
antagonistes del programa, els plantejen.

A més a més, és molt intel·ligent, el fet que sempre estigui vetllant pel bon funcionament del
programa requereix que sigui llesta i espavilada, és per això que el seu personatge sempre té
solucions màgiques que treuen endavant al programa dels problemes on els antagonistes, la
Ruinosa i el Megazero, els proposen. 

La seva personalitat transmet tranquil·litat als nens, que se senten protegits gràcies a l'èxit de la
seva feina vers els contratemps dels antagonistes. Els nens l'estimen i l'admiren.

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

- Morfologia

La Nets és representada per una actriu, així que la seva morfologia és la d'una noia de 25 anys
aproximadament, alta, amb el cabell fosc i llis. Normalment el duu sense recollir. No duu ulleres.

- Vestuari i Atrezzo



El vestuari de la Nets és el d'una persona de carrer normal i corrent. No té cap distinció ni cap tret
característic a part de la seva personalitat i la seva tasca dins el programa. Sol vestir amb texans i
samarretes, o una jaqueteta per sobre. No sol duur faldilles. 

Tot i així, a vegades, per la pròpia trama argumental d'algun gag, se la representa fora de
Catalunya, per tan el vestuari i l'atrezzo s'adeqüen al lloc on es trobi. Per exemple, en un gag en el
que transmet qui són els guanyadors d'un monopatí, és representada al cim d'una muntanya a
l'Amèrica del Nord. D'aquesta manera, la Nets apareix vestida amb pantalons d'esquí, una jaqueta
de pell molt gruixuda, unes botes blanques de pel, i guants. L'atrezzo d'aquest gag, i com el de
tots gairebé, és un fons croma que s'ha retocat amb taques blanques i grises per tal de simular
l'altura de la muntanya. L'altre element de l'atrezzo és que la Nets apareix al costat d'un telegrama,
a partir del qual es comunica amb el programa per tal de donar a conèixer els noms dels
guanyadors. 

- Aspectes de l’animació

La Nets no té uns gestos marcats que la defineixin, tot i així, sí és característica la seva manera de
parlar. El seu ritme és lent, adaptat a la importància del que està dient, i l'entonació és molt clara i
vocalitza molt bé. 

Aquest tret característic també incideix en la seva personalitat, concretament enfatitza la seva
vocació pel bon funcionament del programa. Ja que és ella qui sempre revela els noms dels
guanyadors, la seva veu és clara i ben entonada.

En la seva aparició el joc de Super Rius, els gestos són mínims però no inexistents. Quan l'usuari
juga amb ella i la controla, per tal de fer-la caminar fins a la deixalla que es vol recollir, aquest
anirà clicant pel terra marcant un recorregut que ella seguirà caminant. En definitiva, la Nets
camina fins a on es cliqui de la pantalla. La seva posició sempre tendeix a ser la mateixa, quan
arriba al lloc on s'ha clicat es queda de peu i amb les cames juntes i els braços baixats. Quan
camina, ho fa ràpidament movent les cames i els braços en l'acció de caminar. 

Quan es mana que reculli un residu, a la Nets li apareix del no-res una escombra de palla i una
pala de plàstic amb els quals recull el residu. Un cop es clica en el contenidor correcte per reciclar
el residu, desapareixen l'escombra i el recollidor i la Nets torna a la seva posició original. 

NOTI

1. - Nom i significat simbòlic

El seu nom real és Noti-Press, tot i que s'escurça i tothom la coneix com a Noti. Aquest nom ve
donat per la seva funció de reportera dins el programa del TV3. Noti, ve de la paraula Notícia, i
Press significa Premsa. En el compendi d'aquestes dues paraules ja s'entén el rol de la Noti dins
el programa.

El fet que el nom s'escurci com a Noti, és un recurs per tal de familiaritzar els seguidors del
programa amb aquest personatge, ja que quan anomenem a algú amb un nom més personal, li
agafem més estima i ens sentim més propers a aquest.

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica



- Rol actancial  

El rol de la Noti en el joc de Super Rius és el mateix que el de la Nets, es el subjecte-heroi que
ajuda en algunes pantalles a l'atzar, a l'usuari a netejar el riu.    

Tot i així, té una funció molt clara dins el programa, com ja sabem gràcies al seu nom, ella és la
reportera estrella del programa. Ella s'ocupa de retransmetre totes les notícies que passen en el
món, les que són d'especial interès per als nens, les pròpies notícies del pograma, si hi ha algún
canvi, noves incorporacions, debuts, etc. 

- Arquetips 

Els arquetips de la Noti són molt clars, el típic i conegut personatge com a reporter o periodista,
que vetlla per la informació imparcial i d'interès per als ciutadans. Es podria establir un
paralelisme, en certa manera, amb el famós personatge de Superman. Tot i que ell té una doble
indentitat que no és el cas de la Noti, també és periodista i sent aquesta pressió per saber de tot i
saber més cada dia per proporcionar una informació de qualitat. 

- Descripció psicològica 

La Noti té una personalitat i un caràcter molt forts. És conscient que la seva feina ho implica i no hi
posa objecció. Tot i així, és simpàtica i transmet les notícies amb entusiasme i molta motivació. Els
nens l'estimen perquè sempre aprenen alguna cosa nova gràcies a ella. A més, les notícies que es
publiquen sempre són d'interès dels infants, ja que és un objectiu de la Noti, mantenir-los
informats del més important alhora que es diverteixen i s'ho passen bé. 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

- Morfologia 

La Noti, al igual que la Nets, és representada per una actriu, la Montse Puga. Per tant, la seva
imatge és la d'una dona de 35 anys, alta i amb el cabell marró fosc. No duu ulleres ni cap altre
element a destacar.

- Vestuari i Atrezzo

El vestuari de la Noti sí que marca tendència pel que fa al seu personatge. Els colors que fa servir
usualment per vestir són el vermell i el negre. S'han escollit aquests colors perquè són colors
dinàmics, per tant tenen una bona combinació amb l'impacte que té una notícia. Són colors vius,
forts i potents que acompanyen les coses noves i interessants, com són les notícies que dóna la
Noti. 

- Aspectes de l’animació

La Noti no té un gest que la caracteritzi en particular. L'actriu l'interpreta a la seva manera i per
tant, i tenint en compte el seu marcat rol de reportera, els gestos són els típics d'un reporter quan
està retransmitint una notícia. La Noti apareix sempre amb un micròfon en una mà aguantant-lo a
l'alçada de la boca. 

En el seu rol al joc de Super Rius, quan l'usuari es troba jugant amb la Noti, els seus gestos són



els mateixos que la Nets. Manté sempre una posició ferma de peu que només canviarà quan
l'usuari la faci caminar per moure-la de lloc. Així doncs, la Noti camina ràpidament movent cames i
braços, i al arribar al residu treurà una bossa de plàstic i s'ajupirà momentàniament. De mentres,
l'usuari escollirà el contenidor correcte, i una vegada s'hagi reciclat el residu, la bossa de plàstic
desapereixerà i la Noti torarnà a la seva posició inicial. 

PETRI

1. - Nom i significat simbòlic

El nom real d'aquest personatge és Petritxol, però és conegut com a Petri. De la mateixa manera
que la Noti, el fet d'escurçar el nom real i anomenar-lo per un pseudònim, resulta més familiar per
als nens, i resulta més fàcil d'encarinyar-se amb el personatge.

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica

- Rol actancial

Com la Nets i la Noti, en Petri també és un subjecte-heroi en aquest joc. És un dels tres
personatges amb els que l'usuari pot jugar a netejar el riu, i per tant el seu rol és important, tant
com per ser un protagonista. 

A més a més, el rol del Petri dins el programa és molt original, i té una acceptació molt bona per
part dels seguidors més petits del programa. En Petri és un robot que s'encarrega de transmetre
faxos amb el Petrifax que portava al seu vestit. Té una funció molt clara dins del programa. Rebre
faxos de qualsevol origen, tant del megazero, com del propi programa, com de qualselvol altre
persona que volgués donar una notícia als nens, principals seguidors del programa. Un cop
rebuts, en Petri portava els faxos o les cartes dels Súper a la Nets, i les notícies a la Noti. 

- Arquetips 

Un clar arquetip amb el que podem relacionar el Petri és el típic robot intel·ligent que ajuda al
protagonista en tot el que aquest li demana o necessita. 

- Descripció psicològica 

En Petri és bondadós, divertit i tot i que és intel·ligent (ja que és un robot), moltes vegades és una
mica despistat. Tot i així, és un personatge molt seriós, que no sol riure ni mostrar fàcilment els
seus sentiments.
Aquests trets venen donats pel fet que és un robot en la seva major part, i per tant no pot actuar
de la mateixa manera que la Noti i la Nets, per exemple. 

Tot i així, la seva relació amb aquestes és molt bona, son bons amics i les seves personalitats
compaginen molt bé. 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)



- Morfologia

La morfologi del Petri, a simple vista és la d'un robot groc i negre, però si l'estudiem
detingudament és fàcil comprovar que és un home qui hi ha al darrere d'aquesta disfressa. Ramón
Peris-March és qui dóna vida a en Petri, i per tant, la cara, que molts cops és al descobert, tapada
únicament per ulleres de sol, és la d'un humà. 

Aquesta barreja confosa entre robot i humà ve donada pel propi caràcter d'en Petri, que actua i es
mou com un robot, pero com ja s'ha comentat, també raona i estima com un humà. D'aquesta
manera també s'aconsegueix una bona relació del personatge amb els seus seguidors. 

- Vestuari i Atrezzo

El vestuari d'en Petri és molt característic. Duu un peto groc i vermell que li cobreix tot el cos. Als
peus duu unes bambes a joc, també grogues i vermelles. Porta guants grocs, un casco groc i
negre amb unes grans ulleres de sol negres que li solen ocultar els ulls i la mirada. A l'alçada de
l'abdomen del vestuari hi porta hi fax, al qual arriben els missatges de diferents origens. 

En definitiva, el vestuari d'en Petri l'intenta separar de qualsevol tret característic humà, però
sense arribar a un extrem, ja que en Petri parla i té sentiments. Tot i així, la seva imatge transmet
la duresa i frialtat d'un robot, alhora que quan parla i pels seus comentaris i interessos, és fàcil
observar que també té sentiments i es pot comparar amb les persones, com la Nets i la Noti.

A més a més, com a atrezzo cal dir que als inicis del programa en Petri sempre anava amb
monopatí, que més tard es va suprimir per tal d'actualitzar lleugerament la imatge del personatge. 

- Aspectes de l’animació

En general, el ritme d'en Petri és accelerat. Els seus moviments evoquen constantment els d'un
robot, i per tant els gestos són durs, ràpids, concisos i clars.

La veu d'en Petri és forçada intencionadament per l'actor que l'interpreta per tal de fer-la sonar el
més semblant a un robot possible, tot i que també és fàcil sentir la veu d'un home parlant. 

A més a més de la veu, en Petri té una característica que consta en afegir el prefix Petri- a
qualsevol paraula. Per exemple: petrifax, petriestupend, petricirera, petribombeta. D'aquesta
manera s'implanta la seva identitat a paraules quotidianes que els nens aprendràn més
ràpidament i d'una manera divertida.

A més de les paraules amb prefixos, en Petri sempre fa ús de rimes, un recurs molt bo per fer riure
als nens, fer-los entendre algun tema difícil és fàcil amb una cançó o una rima.

En el joc de Super Rius, quan l'usuari fa que el Petri reculli un residu, a en Petri li apareix un cub
de brossa negra del que obra la tapa i recull el residu per tal de col·locar-lo dins. Mentre l'usuari
escull el contenidor correcte al menú inferior, en Petri roman amb aquesta posició i amb el
contenidor obert, però tan bon punt es clica en el contenidor correcte, desapareix el contenidor
d'en Petri i aquest torna a la seva posició habitual. 

4. Objectes simbòlics significatius (game tokens)
Els objectes significatius amb els que els usuaris interactuen són els residus que els diferents
personatges van llençant sense cap mena de control per tot l'àmbit del riu.



Se'ls considera els game tokens del joc perquè són els objectes que l'usuari necessita recol·lectar
en la seva totalitat per tal de passar de nivell, és a dir, per tal de netejar al 100% el tram del riu
actual i poder passar al següent. 

N'hi ha de varis tipus, el joc presenta una amplia col·lecció de residus, des dels més usuals i els
que tots coneixem, fins als més extranys però que tampoc s'han de deixar de banda, ja que també
es llençen en la vida real. 

Així doncs, ens trobem amb:

Ampolles de plàstic, ampolles de vidre i vidres trencats, tetrabricks de cartró, tetrabricks de plàstic,
paquets de tabac, caixes de cartró, periòdics, bosses de plàstic, tisores, entrepans, llaunes,
sabates velles, disquets d'ordinador.

La recompensa de recol·lectar correctament els game tokens ve quan, un cop recol·lectats, es
depositen al seu contenidor correcte. D'aquesta manera l'usuari interioritza a quin contenidor va
cada residu i alhora ho posa en pràctica. 

5. Estructura espacial i escenaris
5.1. Escenaris (descripció i simbolisme)
Quan s'inicia el joc la primera pantalla que apareix és un compendi dels 10 escenaris principals en
els que es jugarà. Entre tots ells es forma un llarg riu que desemboca al mar. Tota aquesta imatge
està fragmentada en una quadrícula formada per 10 quadrats que engloba un total de 10 trams del
riu i el mar. 

Dins de cada escenari, el tram del riu és diferent, el que representa un nou repte per a l'usuari
alhora de resoldre'l. Cada tram conté unes dificultats, un nombre de residus i un personatge que
controlar diferent (entre la Noti, el Petri i la Nets).

El simbolisme és gairebé inexistent, és a dir, tot es troba representat de la manera en què és tal i
com ens ho trobem a la realitat. Les deixalles són deixalles i estàn tirades al terra, com en l vida
quotidiana. 

5.2. Característiques de la representació

El sistema de representació és a partir d'un punt de vista denotatiu o descriptiu, és a dir, es tracta
d’un pla general representat en una vista isomètrica i un punt de vista elevat. 

L'estil gràfic és molt primitiu degut a l'any de producció del joc, però la seva representació és clara,
animada i senzilla. Per representar tots els escenaris, els animals i les deixalles, s'usa una
il·lustració amb l'estil d'un dibuix fet a mà. Les formes són arrodonides i els colors vius i animats.
Hi ha una clara intenció de representar fidelment la realitat, és per això que l'estil es podria
considerar com realista, tot i que no deixa de ser un dibuix animat. 
Tot i així, com s'ha comentat en l'apartat dels personatges, la representació de la Noti, la Nets i en
Petri és a travès d'una fotografia seva, per tant ells no s'han dibuixat, sino que s'ha extrapolat la
seva imatge sense cap tipus de manipulació per tal de mantenir intacta la seva identitat i els seus
trets característics. 

5.3. Perspectiva (omnipresent o parcial)



La perspectiva és una Perspectiva Omnipresent o Visió Objectiva. Aquest punt de vista permet
tenir una visió global de tot el que passa al joc. Això permet a l'usuari adoptar un rol
d’administrador, (el jugador por actuar sobre totes les parts del joc perquè té una visió clara de tot
el que passa), i això és el que es vol en aquest joc, ja que si estem controlant, per exemple, en
Petri perquè reculli una caixa de cartró, gràcies a la vista zenital també som capaços de veure si a
la vegada un altre personatge llença una altra deixalla. 

5.4. Punt de vista del jugador

El punt de vista del jugador és zenital, ja que la perspectiva marca aquesta visió per a tots els
punts de vista. L'usuari té un punt de vista zenital, ja que com s'ha comentat, pot veure-ho tot,
inclús el seu personatge en 3a persona. 

5.5. Estructura de navegació de l’espai

L'espai que ocupa el riu sencer està dividit en 10 trams, però cada pantalla engloba un tram de riu
i les dues ribes de cada costat del riu. Així doncs, quan entrem amb el personatge, aquests no
poden creuar el riu, en cas que hi hagin de netejar un residu que es troba a l'altra banda del riu.

Aquí és on juga, també, la capacitat de l'usuari per adonar-se que ha d'anar portant el personatge
per diferents trams del riu, fins arribar a un tram en el que és possible creuar, per tal de que el
personatge es quedi a l'altre banda, i poder aixi tornar enrere fins al tram on necessitava creuar a
l'altra banda. 

Generalment, el laberint és unicursal, però existeix aquesta excepció que permet explorar tots els
camins possibles per arribar fins al racó més amagat del rius o de la riba. 

6. Estructura temporal
6.1. Descripció de les dos dimensiones temporals del joc
6.1.1. Temps intern / 6.1.2. Temps extern

A Super Rius el temps només es mesura en una dimensió. En cap moment hi ha cap contador que
indiqui el temps que es tarda en completar la missió. El temps és una aspecte totalment irrellevant
per passar de pantalla, per passar el joc o per completar qualselvol missió. Així doncs, només hi
ha dimensió temporal del joc que és l'externa. 

6.2. Relació entre ambdós dimensions 

Aquesta relació no es pot aplicar en el joc de Super Rius pel fet que només existeix una dimensió
temporal, l'externa. 

6.3. Excepcions del flux general del temps

El joc s'inicia amb una CutScene que mostra com els personatges i la Lluenta arriben al riu en un



autobús. Es mostra la sortida, el camí i l'arribada. Quan s'acaba la CutScene, ens trobem al menú
principal i en cap moment trobem cap alteració de la seqüència, el ritme del joc dins les pantalles
és sempre el mateix. L'aigua del tram del riu corre avall sempre amb la mateixa velocitat, passen
animals, caminant, volant, corrents. Les persones caminen, es queden quietes i tornen a caminar.
Però aquest ritme és infinit, no s'altera en cap moment. 

Tampoc trobem flashbacks, ja que no necessitem recordar en cap moment la situació de la
Lluenta, el propi joc ens ho recorda constantment; el fet que estigui contaminat i s'ens demani
ajuda, ja és un alicient perquè recordem perquè estem jugant. 

Tot i així, penso que sí sería bo que hi hagués un flashforward que mostrés la possible situació de
la natura i les llúdrigues en cas que no es complissin els objectius. Penso que seria una manera
de conscienciar més als usuaris del perill que això comporta, ja que una imatge val més que mil
paraules. 

7. Possibilitat d’actuació del jugador en el món fictici del joc
7.1. En la configuració de l’espai del joc / 7.2. En la definició de personatges / 7.3. En la concreció
de la trama argumental

El jugador no pot actuar ni modificar cap dels tres punts, ja que l'espai de joc ve donat i no hi ha la
possibilitat de canviar-lo. A més a més, no és rellevant per al joc, ja que l'objectiu és netejar-lo, la
natura no ha de ser modificada i tots els espais en els que es juga són 100% naturals. El que el joc
planteja és mantenir la puresa d'aquests hàbitats, i és per això que el joc no dóna la possibilitat de
modificar-los.

Els personatges tampoc es poden definir ja que són els actors del programa Club Super3, i s'han
extrapolat en forma de fotografia, per tant no hi ha cap apartat en què es creïn els personatges ni
es pugui escollir com son. De fet, tampoc s'escull amb quin dels tres es juga en cada moment,
quan s'entra a un tram del riu apareix aleatòriament un dels tres, o en Petri o la Nets o la Noti,
però mai es pot escollir. 

Per últim la trama argumental és molt clara i concisa, no hi ha cap acció que tingui dues
conseqüències depenent de quin camí triem per resoldre-la, principalment perquè les missions
tenen només una única solució. Els residus de plàstic van al contenidor groc, els de vidre al verd,
els de paper i cartró al blau, i el rebuig al marró. No hi ha possibilitat de canviar aquestes
màximes. 

8. Referents medials

La temàtica del reciclatge és un tema que s'ha potenciat molt des de fa molts anys, per tant és molt
ampli el repertori que tenim sobre jocs on l'objectiu és reciclar, cosa que podem relacionar amb
Super Rius. 

Tot i així, la major influència per la creació de Super Rius va ser un esdeveniment que va tenir lloc a
Catalunya fa 26 anys, i aquest va ser l'extinció de les llúdrigues de Catalunya. Així doncs, es va
posar en marxa una campanya de conscienciació a la població des del Govern, per tal de repoblar-
la. La comunicació va ser tan amplia i eficaç, que fins i tot va arribar als més petits, com és el cas
del programa de televisió ClubSuper3, al 1995. Aquests, juntament amb el Departament de Medi
Ambient del Govern i Calidos (l'empresa multimèdia), van crear el videojoc de SuperRius amb



l'objectiu de repoblar la llúdriga a Catalunya. A més de conscienciar als nens sobre un problema
que ja els havia afectat, van aprofitar per integrar la qüestió del reciclatge, conseguint un resultat
inmillorable. 

Avui, 26 anys després, la llúdriga s'ha tornat a repoblar a Catalunya, i molts joves que en aquella
època vam gaudir del joc, gràcies a aquest, avui coneixem les llúdrigues i donem les gràcies a
l'efectivitat del joc i l'acompanyant campanya comunicativa1.

II. DISSENY DE LES REGLES DEL JOC I SISTEMES  D’ INTERACCIÓ 
1. Observació de les pròpies regles a tres nivells
1.1 Regles constituents

Com a regla constituent del joc Super Rius trobem el fet d'haver de completar tot el riu per tal
d'accedir a les 5 caixes que contenen jocs sorpesa dins. El context narratiu interactúa amb les
regles del joc, ja que totes les màximes del reciclatge i la contaminació s'han de cumplir per tal de
realitzar correctament el joc. 

1.2. Regles explícites

Tot i que les regles explícites no estàn explicades a cap lloc, aquestes són:

 Recollir tots els residus de tots els trams del riu

 Tancar totes les aixetes de tots els trams del riu

 Netejar totes les depuradores de tots els trams del riu

 Col·locar correctament les deixalles que recollim

1.3. Regles implícites

Les regles implícites són poques, ja que és tan limitat el nombre d'accions que podem fer amb els
personatges, que no és possible actuar de manera incorrecte. De totes maneres, un cop estem
jugant entenem...

 No travessar el riu amb els personatges

 No embrutar el riu llençant deixalles o residus contaminants

 No caminar per sobre dels animals que hi habiten 

 No taponar les depuradores

2. Objectius del joc (parcials i finals)

Els objectius del joc, tant els parcials com els finals, son ojectius clars i directes. Realment, podem
esbrinar quin serà l'objectiu només llegint la portada del joc: on directament apareix: “Neteja el riu



amb la Lluenta”. 

Tot i així,  els objectius parcials del joc són netejar i descontaminar completament els trams del riu,
que un cop ho haguem fet, donarà pas a cumplir l'objectiu final del joc, que és proporcionar a la
Lluenta un hàbitat net, sa i condicionat per viure. 

3. Conflicte

La naturalesa del conflicte és de superació personal. Tot i que no hi ha temps, sempre podem
intentar aconseguir la puntuació més alta (és a dir, equivocar-nos el menys possible en la tria del
contenidor on volem reciclar una deixalla). A més, encara que no hi hagi un temporitzador,
nosaltres podem contrometrar-nos o mesurar el temps que tarda un nen en resoldre un tram del
riu, o tot el joc, i d'aquestes dades podem treure conclusions sobre les seves millores o les seves
capacitats d'aprenentatge. 

3.1. Naturalesa

La dimensió del conflicte és subtil-indirecte. Quan estem jugant, hi ha altres personatges que van
llençant deixalles alhora que nosaltres les recollim, però no hi ha cap interactuació amb aquests
altres personatges que sabem que estàn actuant de manera incorrecte. 

3.2. Dimensió

La dimensió del conflicte és subtil-indirecte. Quan estem jugant, hi ha altres personatges que van
llençant deixalles alhora que nosaltres les recollim, però no hi ha cap interactuació amb aquests
altres personatges que sabem que estàn actuant de manera incorrecte. 

3.3. Intensitat

El conflicte té una intensitat pausada i distribuïda, a cada tram hi ha unes deixalles que recollir
però no hi ha pressa, ni cap amenaça a curt plaç que pugui pressionar-nos. La naturalesa del
conflicte és tranquil·la, dins el que cap, ja que tenim temps per realitzar la descontaminació i
podem frenar-la a temps sense cap problema. 

No hi ha un temps que cumplir, per tant la intensitat és lleugera, el jugador pot anar recollint
deixalles, tancant aixetes i netejant depuradores al seu ritme. 

4. Estructura de relació entre jugadors

4.1. Composició / 4.2. Possibilitats de relació

El joc és individual, només un jugador alhora pot executar Super Rius. Les relacions entre els
jugadors, així doncs, són nul·les. Sí trobem relació entre els personatges, que com són amics, en
la CutScene del principi interactuen entre ells. 



5. Seqüència del repte

La seqüència del repte és d'instància idèntica, el repte que es planteja sempre s’establieix de la
mateixa manera davant del jugador. Cada vegada que juguem el repte és el mateix, sempre hem
de netejar el mateix riu, dividit en els mateixos trams. Els residus sempre seràn els mateixos i el
nombre de residus per tram de riu no variarà. Els personatges sempre seràn en Petri, la Nets, la
Noti i la Lluenta. 

6. Mecanismes d’equilibri de dificultat (a l’inicio o durant el joc)

Super Rius no ofereix la possibilitat de la regulació de la dificultat del joc, ni a l'inici ni durant el joc.
Personalment penso que seria bo afegir aquesta possibilitat, per donar també un vot de confiança
a aquells nens amb més dificultats sigui pel problema que sigui. D'aquesta manera s'engloba un
major públic d'infants i no es discrimina a aquells que per raons desconegudes tenen una major
dificultat. El joc té una projecció molt bona que hauria de ser compatible amb qualsevol nen
perquè pogués gaudir l'aplicació, aprendre i passar una estona divertida en companyia dels seus
personatges preferits. 

7. Sistemes d’informació 

El joc és individual, no hi ha la opció de jugar en equip i per tant la informació que rebem es
dirigeix al jugador. No hi ha cap intenció de guardar informació per a més endavant, d'ocultar-la a
algún personatge o personatges en concret, ja que és un joc que es juga en equip entre l'usuari i
els personatges, Petri, Nets, Noti i Lluenta, i per tant la informació es comparteix en tots els sentits.

8. Esdeveniments: acciones o decisions, respostes, i estats del joc

Al menú principal del joc, a la brúixola desplegable, tenim 5 opcions: “Anar al joc” (si cliquem ens
porta directament al primer tram del riu per començar a jugar). “Ajuda” (si cliquem ens descobreix
els 5 jocs que amaguen les 5 caixes de colors). “Guardar el joc” (podem guardar la partida en cas
que no haguem pogut acabar en un determinat moment). “Recuperar joc” (en cas que haguem
guardat una partida anteriorment, amb aquesta eina podem seguir-la des d'on vam guardar). I per
últim “Sortir del joc” (aquesta opció ens tanca l'aplicació de Super Rius quan la cliquem).

Les accions i decisions típiques dels videojocs, en Super Rius són inexistents. La trama
argumental es troba totalment tancada per tant no hi ha cap moment en què es planteji a l'usuari
una situació en què hagi d'escollir una o altra opció, ni tampoc hi ha varies respostes per a un
mateix problema. Totes les missions tenen una única solució que ha de ser donada per l'usuari. 

9. Resultats

9.1. Tipus de resultats / 9.2. Marcadores i visualització dels resultats

El marcador es troba continuament al menú inferior de la pantalla de joc. Hi ha dos tipus de
marcadors, un de parcial i un de total. El marcador parcial són les 10 llúdrigues que apareixen
sense pintar, cadascuna representa un tram del riu. Cada vegada que completem un tram



correctament, una llúdriga del marcador es pinta de color groc, indicant que ja hem aconseguit
1/10 trams del riu. 

Aquest marcador és molt important, ja que és l'única manera que tenim de comprovar que el tram
de riu en el que ens trobem ja está totalment descontaminant. Això passa perquè nosaltres anem
jugant i anem netejant residus, però no hi ha cap soroll, pantalla o personatge que ens indiqui que
ja podem tornar al menú principal perquè aquesta pantalla ja és neta. Així doncs, és important
anar verificant el marcador de les llúdrigues cada vegada que creiem que ja està net. Si no es
pinta la llúdriga, vol dir que encara queda algún residu per recollir, que problablement estarà
amagat, o sota el mar, o corrent riu avall. 

El segon marcador és numèric i és total. Es troba just abaix del marcador de les llúdrigues per tal
de tenir-los els dos controlats. Aquest marcador puntúa cada vegada que recollim un residu,
afegint punts depenent del tipus de residu que recollim

Una llauna = 3 punts

Una ampolla de plàstic o altres plàstics = 2 punts

Una ampolla de vidre o vidres trencats = 2 punts

Una sabata trencada, un disquet, unes tisores, un entrepà = 3 punts

Cada vegada que depositem correctament un residu, se'ns sumen els punts al marcador, que va
sumant fins que acabem el joc. Un cop acabat, amb aquesta puntuació no és possible aconseguir
cap premi. No gràcies a la puntuació, la recompensa és la vida sana i feliç de la Lluenta, les
llúdrigues i tots els animals que ara ja sabem on habiten del riu. 

III. CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES DE L’ENTORN
D’APRENENTATGE

1.Teories i principis de l’aprenentatge empleats

Super Rius engloba una sèrie de diferents tipus d'aprenentatge, com els que veurem a
continuació, que un cop s'ha jugat alguna vegada al joc, és fàcil reconèixer la seva intervenció. 

Aprenentatge per descobriment. Consisteix en l'adquisició de conceptes, principis o continguts a
través d'un mètode de búsqueda activa, sense informació inicial sistematitzada del contingut
d'aprenentatge.

Aprenentatge innovador. Suposa la capacitat de control dels aconteixement que dirigeixen el rumb
d'una societat. Els factors bàsics d'aquest aprenentatge són la participació i l'anticipació.

Aprenentatge de manteniment. Adquisició de criteris, mètodes i regles fixes per fer front a
situacions conegudes i recorrents. Estimula la capacitat de resoldre problemes en el cas que ja
s'hagin viscut.

Aprenentatge social. Conjunt d'aprenentatges que fan referència a conductes específiques i
directament lligades a la vida social, como els hàbits de la societat, les actituds i els valors. 



Aprenentatge vicari. S'obté per l'observació de la conducta, les conseqüències i els processos d'un
model. Es fundamenta en la identificació de l'usuari que aprèn amb un model, i les recompenses
que aquest rep com a conseqüència de la seva conducta. 

2. Anàlisi dels criteris pedagògics del disseny del videojoc
2.1. Aspectes lúdics
2.1.1. Existència d’objectius intermedis i finals clars

Els objectius entremitjos són tots els trams de riu que s'han de netejar i descontaminar per tal
d'aconseguir l'objectiu final que és molt clar: aconseguir la puresa total del riu i fins i tot de la
desembocadura d'aquest al mar, per tal de salvar la Lluenta de la total l'extinció. 

Els objectius estàn sempre molt presents i els nens saben què han de fer i com fer-ho. A més, són
objectius prou obvis quan comencem a jugar: no es normal que pel riu flotin residus, o que baixem
a bucejar i ens trobem un paquet de tabac enfonsat. 

2.1.2. Dificultat personalitzada i equilibrada

La dificultat del joc és sempre del mateix nivell, no ofereix la possibilitat de regular-la o equilibrar-
la, per tant tots els nens s'haurien d'adaptar a la dificultat del joc, que bàsicament és poder atrapar
a temps els residus que corren riu avall, distingir residus de pedres o animals a sota del riu, tancar
les aixetes i netejar les depuradores. 

El que sí podem fer, al menú principal on apareix el riu sencer dividit en trams, a dalt a la dreta
tenim una brúixola. Si la cliquem es desplega un menú amb 5 opcions, una de les quals és
“Ajuda”, quan la cliquem, se'ns obren automàticament les 5 caixes dels jocs sorpresa, per tal de
poder jugar directament sense haver d'anar-los desbloquejant. 

2.1.3. Feedback clar i constant

El feedback del joc és clar, no obstant és constant només en dos aspectes. El feedback total del
joc apareix quan acabem de netejar el riu per complet i és quan la Lluenta dóna les gràcies per
haver-ho aconseguit. 

El primer aspecte on aconseguim un feedback constant és cada vegada que recollim un residu, en
Petri, la Nets o la Noti ens animen amb la seva frase estrella, com s'ha explicat anteriorment.
Aquesta compensació, el fet que els personatges famosos de la televisió es dirigeixin en primera
persona a l'usuari i el felicitin per la feina feta, crea motivació en el nen per seguir jugant i seguir
aconseguint felicitacions. 

D'altra banda, el segon feedback el trobem quan completem un nombre determinat de trams del
riu (que cada vegada és aleatori), i se'ns obra una de les 5 caixes sorpresa que hi ha al menú
principal. Encara no hem acabat de netejar el riu en la seva totalitat, però si estem fent la feina bé,
i per tant rebem una petita recompensa que, al igual que les felicitacions dels personatges, serveix
també com a motivació per seguir. Podem jugar a aquests jocs en el mateix moment en què
desbloquejem la caixa. 



2.1.4 Establiment de regles clares i consistents

Les regles del joc no s'estableixen en cap moment. Quan reproduim el joc apareix una pantalla
negre amb el títol del joc en gran: SÚPER RIUS, i a sota una frase: “Neteja el riu amb la Lluenta”.
Aquesta frase ja ens diu molt, de fet, ens ho diu tot. El següent que veiem és la CutScene dels
personatges arribant, i de cop i volta ja arribem als trams del riu. 

Penso que tot i que és molt intuitiu i resulta lògic clicar en un tram del riu un cop ens trobem al
menú principal, no estaria de més un apartat al menú desplegable de la brúixola, una altra opció
que expliqués clarament les regles del joc. 

2.1.5. Presencia d’elements que potencien la immersió del jugador

El fet que els personatges siguin els mateixos que al programa de televisió preferit de molts dels
nens que hi juguen, resulta una motivació per al seu ús. Ja que els nens tenen ara la possibilitat
de jugar i controlar els seus personatges preferits, a part de veure'ls, sentir-los i interactuar amb
ells.

Penso que és un recurs molt bo el fet d'utilitzar aquests personatges, ja que permet als nens
encarinyar-se encara més amb ells, crear una nova imatge renovada sobre la que ja tenien d'ells,i
admirar a uns personatges que tenen principis, valors i actuen èticament per un bé comú. 

2.1.6. Ús proporcionat d’elements sonors i gràfics

Hi ha un ampli repercutori de diferents elements sonors, sobretot per l'amplia gama d'animals que
s'han dissenyat. Tot i així no només els animals fan sorolls.

Quan comença el joc apareix una música que acompanya les CutScenes de l'autobús. Quan es
carrega el menú principal la música desapareix, però quan entrem a un tram del riu per jugar,
apareixen els sorolls normals de la naturalesa. La corrent del riu, la gent parlant, els ocells, les
deixalles. És un soroll agradable i molt acompanyant, està molt ben aconseguit i ens ajuda a ficar-
nos dins el món el joc. Quan juguem sota l'aigua, el soroll varia, se sent la corrent d'aigua i un
soroll de bombolletes d'aire. El so és més apagat i sonor, fent referència a que estem sota l'aigua i
tot és més tranquil. 

A més a més, quan estem jugant amb els personatges, ells no parlen, però si animen a l'usuari
quan aquest els fa recollir un residu. Tant en Petri, com la Nets i la Noti tenen una frase estrella
que diuen cada vegada que recullen. En Petri diu: “Petriestupend Súper!” La Nets diu: “Molt bé,
segueix així!” I la Noti diu: “Genial, Súper!”. 

Quan anem a clicar en un contenidor per reciclar el residu, també apareixen els sorolls. Si cliquem
en contenidor correcte, aquest farà un soroll típic del material que estem reciclant: si reciclem vidre
se sentirà un vidre que es trenca contra d'altres, si reciclem cartró, un paper que s'arruga, si
reciclem plàstic, el soroll d'una bossa de plàstic, i si reciclem rebuig, hi ha una sèrie de 3 sorolls
diferents que es van repetint aleatòriament. 

En cas que cliquem en el contenidor incorrecte, sentirem un sorroll greu, curt i intens que ens
alertarà que no ho estem fent bé.



Per acabar, cada animal fa el seu soroll. Els sorolls s'han gravat de la realitat i s'han exportat aquí,
pel qual el resultat és impecable. D'aquesta manera aprenem una cosa més, que els animals
també es comuniquen amb sorolls i com són els de cadascun d'ells. 

2.2. Aspectes pedagògics
2.2.1. Definició dels objectius educatius / 2.2.2. Integració als objectius curriculars del curs

Super Rius és un joc adreçat als nens amb un fi tan pedagògic com de diversió, tot i així, els
objectius únicament educatius no consten en cap apartat el joc, ja que al ser un joc distribuït per
una cadena de televisió, no està vinculat als objectius curriculars dels cursos acadèmics, tot i que
sí podríem trobar, en alguna aplicació del joc, informació i documentació molt interessant per a
nens estudiants de Primària o inclús de l'ESO.

2.2.3. Grau d’integració dels objectius del joc amb els objectius pedagògics

La integració dels objectius del joc amb els objectius pedagògics és d'un 100%. Personalment, i
com a antiga seguidora del Club Super3 i fan de Super Rius, puc assegurar que en cap moment
les tasques que s'han de realitzar per a un aprenentatge eficaç i de qualitat, resulten pesades o
purament d'estudi.

El fet que siguin els propis personatges del programa de televisió preferit de molts nens, fa que
relacionin el joc amb aquelles estones de diversió que passen davant de la televisió veien els seus
personatges preferits. Així doncs, quan els nens comencen a jugar al joc, ja tenen la predisposició
de que així serà. I realment, així és. 

Un altre recurs important és el fet de posar la Lluenta en risc, en una situació extrema, el qual crea
un sentiment de responsabilitat i de protecció en l'usuari per tal de salvar-la. D'aquesta manera, i
amb altres jocs intercal·lats en el joc principal, els usuaris no noten que estàn aprenent a realitzar
una tasca tan xafogosa com és ensenyar tot el tipus de residus dels que ens hem de lliurar, la
importància de fer-ho, el contenidor al que va cadascu, o el greu impacte que, en cas de fer-ho, la
contaminació té sobre tots nosaltres.

2.2.4. Adequació dels objectius pedagògics al perfil del grup d’estudiants   

Els objectius pedagògics estàn molt ben adequats de cara al públic al que va dirigit el joc. Els nens
estàn en una edat, entre 6 i 12 anys, en què comencen a entendre alguns dels problemes del
món, sobretot a conscienciàr-se dels que ells poden ajudar a reduir, com és la contaminació. 

A més a més, en aquesta edat es comença a realitzar excursions amb l'escola, que solen tenir
objectius pedagògics també, el qual permet als nens relacionar una excursió que han fet amb
l'escola amb l'excursió al riu d'en Petri, la Noti i la Nets per salvar la Lluenta. Amb aquest recurs es
porta a la vida quotidiana dels nens una acció d'ajuda al medi ambient, fent veure a la vegada, que
no és tan difícil com sembla i que fins i tot pot ser divertit. 

2.2.5. Integració del joc a la planificació de l’activitat educativa

En Super Rius no és un joc amb el que es compti per la planificació educativa d'un curs lectiu. Ja
que la informació que pot interessar vers els plans docents dels nens de 7 a 12 anys, són les fitxes



que proporcionen informació sobre tots els animals que tenen un paper en el joc. Aquesta
documentació ja s'imparteix a classe a mode de teoría i s'estudien amb els professors.

Tot i així, penso que com a activitat extra, inclús en un descans, és un bon joc per seguir aprenent
mentre juguem.

2.2.6. Integració d’una metodologia d’avaluació pedagògica pels alumnes

El joc no consta amb una avaluació pedagògica pels alumnes dels seus resultats o la seva
puntuació. Això és així principalment perquè Super Rius és un joc que no contempla el temps de
realització, per tant no hi ha contadors de temps, l'usuari pot utilitzar tot el temps que necessiti o
que vulgui per passar de pantalles. A més a més, la puntuació que contempla Super Rius és
sempre la mateixa: l'usuari rep punts cada cop que recicla un residu, però a cada pantalla sempre
hi ha el mateix nombre de residus, d'un tipus o d'un altre, per tant dins d'una pantalla sempre
s'aconseguirà la mateixa puntuació.

D'aquesta manera, quan l'usuari va resolent trams del riu i la puntuació va pujant, es van
desbloquejant unes caixes de colors al menú principal que permeten accedir a 5 jocs sorpresa.
Quan s'acaba de resoldre tots els trams del riu, ja tenim els 5 jocs desbloquejats, la puntuació no
és útil per a res més, i sempre serà la mateixa degut a que sempre hi ha el mateix nombre de
residus. 

Així doncs, els usuaris no poden avaluar el seu resultat, i tal i com està projectat el joc, tampoc
resulta necessari. En Super Rius, no importa el temps, no importa la puntuació, importa el fet de
salvar la natura, la fauna i la flora, de l'amenaça que resulta la inconsciència de l'home. 

2.2.7. Ús proporcionat de recursos documentals

Hi ha un ampli repertori de documentació integrat d'una molt bona manera. Durant el joc, és
possible, amb la càmera de fotografies que apareix al menú inferior de la pantalla de joc,
fotografiar els diferents peixos que passen pel riu, quan estem netejant les seves profunditats.
També podem fotografiar els arbres i les plantes, i tots els animals.

Cal dir, que els recursos gràfics són capaços de representar fidelment les característiques de cada
peix, resultant molt lògic que cada peix és d'una espècie diferent. El mateix passa amb els ocells,
els arbres i fins i tot les plantes. Així doncs, quan fem una fotografia a un peix, per exemple, s'obre
una nova pantalla amb forma de llibreta amb un index a la dreta indicant: Arbres / Plantes /
Invertebrats / Peixos / Amfibis i rèptils / Ocells / Mamífers. 

Com hem fotografiat un peix, la llibreta ens obra la pàgina directament per l'apartat de peixos i
concretament del peix que hem fotografiat. Per exemple, fotografiem la Truita (apareix el seu nom
en gran i una fotografia a sota). Al costat i entre parèntesis apareix el nom científic (Salmo trutta).
El primer apartat de la fitxa és: -Castellà: Trucha. Ens proporciona el nóm també en castellà.
L'altre apartat de la fitxa és: - Descripció. Una àmplia descripció de les característiques de la truita,
entre elles on habita, de què viu, com es reprodueix, etc. 

Cada fitxa ocupa una pàgina de la llibreta, una bona mida ja que la informació que hi cap és
suficient per conèixer els aspectes més importants de cada ésser viu. A dalt a la dreta de la fitxa
tenim dues fletxes vermelles que serveixen per passar d'una fitxa a l'altra (tant endavant com



endarrere) i moure'ns pels diferents apartats de l'index de la dreta.

Per últim, abaix a l'esquerra de la pantalla de les fitxes hi ha dibuixada una grabadora amb un botó
de Play. Aquesta grabadora llegeix tota la fitxa en la que ens trobem quan cliquem Play. És un bon
recurs per si hi ha algún nen petit que està jugant i no sap llegir bé encara. També és un bon
recurs el fet d'escoltar una lectura, per tal de practicar la comprensió dels nens, després es poden
realitzar exercicis per comprovar l'atenció amb què ha escoltat o quin és el seu nivell
d'aprenentatge. A més, la comprensió es pot evaluar també encara que el nen llegeixi per ell
mateix la fitxa, sense escoltar-lo per la gravadora, d'aquesta manera podriem avaluar la seva
comprensió lectora. 

Aquesta fitxa la tenim de moltíssims ésser vius diferents, de tots els que surten al joc.
Concretament hi ha un total de 5 fitxes de diferents Arbres, 5 de Plantes, 10 d'Invertebrats, 8 de
Peixos, 6 d'Ambifis i Rèptils, 20 d'Ocells i 6 de Mamífers (amb la llúdriga inclosa). 

2.2.8. Planificació dels recursos necessaris per dur a terme l’activitat d’aprenentatge

Super Rius no porta incorporat cap apartat o joc que permeti el reforç dels usuaris, però si, com es
comentava a l'apartat anterior, dóna peu a poder realitzar-los gràcies a la gran quantitat
d'informació que proporcionen les fitxes.

Amb elles podem fer exercicis divertits als nens, com fer-los identificar els animals, o els grups
classificatius (invertebrats, mamífers, amfibis...) 

2.2.9. Atenció a la diversitat

En general no es poden regular les condicions del joc de Super Rius, el tamany de lletra i dels
números de la puntuació és el que ve donat i no hi ha possibilitat de canviar-los. 

Tampoc hi ha un regulador de nivell de dificultat, ja que l'únic que es necessita per passar el joc és
dedicar temps a trobar tots els residus de cada tram del riu.

El que es contempla són les dificultats lectores o de comprensió lectora que poden tenir alguns
nens, i és per això que totes les fitxes es poden sentir gràcies a la grabadora que retransmet
exactament el que està escrit en les fitxes. 

D'altra banda també es possible destapar les 5 caixes dels jocs secundaris alhora i sense haver
de netejar el riu per desbloquejar-les. A partir del menú desplegable de la brúixola del menú
principal. 

Personalment, afegiria la possibilitat de canviar el tamany de lletra, ja que pot resultar petit en les
fitxes. A més, afegiria també el fet de poder graduar la dificultat, dossificant el nombre de residus
per pantalla, o la velocitat a la que baixen pel riu, a vegades baixen tan ràpid que resulta difícil
clicar-los per agafar-los. D'aquesta manera es tindria en compte els nens amb més dificultat, de
gairebé qualsevol tipus, sempre i quan tinguin l'autonomia i la capacitat per poder jugar a Super
Rius. 

2.3. Aspectes d’usabilitat



2.3.1. Facilitat d’ús

El Super Rius és un joc molt intuitiu. Quan ens trobem dins d'una pantalla per netejar el tram del
riu, resulta tan obvi que aquells residus fan nosa, que és instintiu guiar el personatge perquè els
reculli. A més, les llaunes que baixen pel riu també fan mal a la vista. Els espais estàn dibuixats
tan macos perquè ens cridi l'atenció i ho arreglem sense adonar-nos. 

Així doncs, el joc en general és fàcil, no té cap complicació que requereixi demanar ajuda especial,
pistes o algú que ens ho resolgui. Els objectius són senzills i concisos.

Qualsevol nen és capaç de passar el lloc, ja que els nens són curiosos, són rápids i les coses que
els interessen les aprenen ràpidament, de manera que el sol fet de saber què passarà quan s'hagi
netejat el riu, o quin és el contingut de les 5 caixes sorpresa del menú principal, no seràn un
empediment per realitzar el joc correctament de manera fàcil i ràpida.

És un joc que es pot finalitzar en un sol dia, i encara que fessim descansos entremig per
descansar la vista i el cervell de la pantalla, hi hauria temps de sobre per acabar-lo. 

2.3.2. Errors i punts morts

En general no hi ha cap error al joc, el que sí podem trobar és algún punt mort en alguna situació.
Per exemple, quan hem de moure'ns de pantalla per tal de canviar el personatge de banda del riu,
a vegades el fem creuar el pont, i quan tornem a la pantalla anterior, torna a estar a l'altra banda,
motiu pel qual hem de tornar a canviar de pantalla i intentar que aquesta vegada sí que quedi a
l'altra banda.
A més a més, a vegades, sobretot quan juguem en el mode “submarí”, ja hem netejat tots els
residus i el joc no ens apunta la puntuació al marcador, indicant que ja hem netejat per complet el
tram de riu en el que ens trobem. El que hem de fer és anar al menú principal i tornar a entrar, els
residus no tornaràn a aparèixer, però si s'apuntarà el punt al marcador. 

2.3.3. Facilitat d’instal·lació del joc

La instal·lació del joc és sorprentment senzilla. Només és necessari introduir el CD-Rom. S'obrirà
una pantalla i haurem de seleccionar l'opció d'Obrir la carpeta per veure els arxius. D'aquesta
manera s'obrirà una carpeta amb una serie de carpetes (Aigües, Media, Qtime, QTIME3, Xtras) i
una sèrie d'arxius (INSTAL·LA, Llegeix i SuperRiu) .

A part dels arxius d'informació necessària per la instal·lació del joc que són gairebé totes les
carpetes, trobem un arxiu de text anomenat “Llegeix” en el que hi ha els requeriments mínims del
sistema, la configuració, el funcionament, com instal·lar el joc, i algunes recomanacions per a la
instal·lació. 

Per instal·lar el joc clicarem 2 vegades en l'arxiu de Super Rius, i la instal·lació començarà
automàticament. En cas que no tinguem el programa QuickTime Player instal·lat, la instal·lació es
detendrà i ens demanarà que s'intal·li prèviament el programa. Així doncs, tornarem enrere i
instal·larem, fent doble click sobre l'icona, el QuickTime Player. Un cop instal·lat, podrem procedir
amb la instal·lació del Super Rius, que un cop s'hagi instal·lat correctament, s'obrirà
automàticament per poder executar el programa. 



2.3.4. Compatibilitat amb les diferents plataformes

La compatibilitat, tot i ser prou reduïda, ja que en un principi només accepta Windows 95, és prou
bona tenint en compta a l'any de creació, el 1998. 

Personalment, no he tingut cap problema al instal·lar el joc un cop he aconseguit un ordinador
amb Windows 7.

2.3.5. Accessibilitat

L'accessibilitat per a Super Rius ha canviat molt en els últims anys. Quan es va publicar al 1998,
era molt senzill accedir al joc, qualsevol persona podía comprar-lo en establiments dotats de jocs,
o fins i tot en llibreries i papereries. 
Tot i així, per accedir avui en dia a Super Rius, que al ser de l'any 1998 només està disponible en
CD-Rom, no comptem amb una interfície online. 
A més a més, el joc es troba actualment descatalogat degut al gran canvi de disseny multimèdia
que ha patit el Club Super3. 

1. http://www.eixdiari.cat/opinio/doc/44153/de-lludrigues-i-comunicacio.html - Article a
internet amb la informació extreta sobre els fets relacionats amb l'extinció de la llúdriga a
Catalunya.

Degut a l'antiguitat del joc, ha resultat impossible extreure imatges per tal de representar
gràficament el joc, personatges, escenaris, i altres aspectes interessants. També ha estat
impossible realitzar captures de pantalla, i les fotografies amb altres dispositius
electrònics com ara mòbils o càmeres, reflexaven una qualitat pèssima que no permetia
percebre correctament els gràfics.

Adjunto el CD del joc per tal de proporcionar la millor solució possible al fet de no tenir
imatges: jugar al propi joc i veure'l en directe. 


