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I. MÓN FICTICI (GAME WORLD) 
1. Naturalesa del món del joc 
La naturalesa del món del joc és aniuada, és a dir: hi ha una història continua, però el videojoc 
està format per petits jocs inconnexos amb la trama central. 

Aprende a leer con Pipo 1 és un joc “compartimentat”, cada lletra està formada per 4 seccions i 
cada secció per una sèrie de jocs independents, en total 18 jocs. Cada secció treballa un aspecte 
diferent de l’aprenentatge de la lectoescriptura, com les lletres, les síl·labes, les paraules o les 
frases. De la mateixa manera, dintre de cada secció, cada joc té uns objectius i un funcionament 
diferent (encara que alguns l’objectiu i el funcionament és similar, tenen una petita variació en el 
nivell de dificultat). L’objectiu de cada joc és arribar ha assimilar el coneixement que és vol 
transmetre mitjançant l’exercici d’unes habilitat requerides en l’usuari. 

Pel contrari, la trama central del videojoc, arribar al final del recorregut del Mapa de les Lletres, no 
és la mateixa que els objectius que es proposen en els diferents jocs. No obstant, sí que està 
condicionada pel seu resultat, ja que la no correcta superació de una lletra implica que no es pot 
continuar avançat en el recorregut del joc. 

FITXA IDENTIFICATIVA  

Nom del joc  Aprende a leer con Pipo 1. 

Autor Fernando Darder (Director Creatiu) i Eva 
Barceló (Imatge original). 

Any de creació 1996. 

Plataforma Ordinador (PC i Mac OS X). 

Interfície Ordinador, ratolí i teclat. 

Idiomes Castellà. 

Temàtica educativa 
Aprendre a llegir i escriure paraules i frases 
simples, mitjançant un aprenentatge progressiu i 
dirigit. 

Destinataris Nens de 3 a 6 anys. 

Alumne: Eva Montoya Prades 
Curs: 2013 - 2014 
Data: 19/12/13 
NIUB: 14123863 



2. Trama argumental 
L’objectiu final del videojoc és arribar a superar tot el recorregut del Mapa de les Lletres. Aquest 
mapa està format per 6 illes que estan connectades entre sí mitjançant un “pont” de lletres. Quan 
el jugador supera una lletra està un pas més a prop d’arribar a la següent illa. 

3. Personatges 
El videojoc consta d’un personatge principal, en Pipo i de diferents personatges secundaris que 
serien tots els animals que van apareixent durant els diferents jocs. 

1. - Nom i significat simbòlic 
 

Pipo. 

Personatge principal i fil conductor de tot el videojoc. El 
nen jugaria amb l’avatar d’en Pipo avançant en el 
recorregut del Mapa de les Lletres. De la mateixa 
manera, quan s’estigués realitzant un joc, en Pipo 
actuaria com a indicador del què està succeint.  

El seu nom, encara que no té cap connotació simbòlica 
evident, podem afirmar que es pot tractar d’algun tipus 
d’onomatopeia o alguna manera afectuosa per 
anomenar a un nen petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pipo 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
Heroi. En un videojoc educatiu, l’heroi ha de superar un repte, en aquest cas seria arribar al 
final del recorregut del Mapa de les Lletres. 

L’arquetip d’en Pipo es tractaria d’un nen aplicat i estudiós però a la mateixa vegada divertit i 
entranyable.  

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo) 
En Pipo és un nen occidental, té la pell clara, els ulls foscos i el cabell castany clar. Físicament 
és un nen no gaire alt i una mica grassonet (la panxa pronunciada és una característica 
important del seu aspecte físic). 

La seva cara és marcadament rodona, això li atorga un aspecte més infantil. També té un alt 
grau d’expressivitat, això es degut principalment als seus ulls grans i oberts i a la seva boca 
ample i somrient. No es pot apreciar gaire el seu cabell ja que està tapat per la gorra que duu 
posada, però podem afirmar que no va repentinat.  

 



En quant al seu vestuari, es pot dir que duu posada una roba com la que podria portar 
qualsevol nen: una samarreta groga, un peto texà, unes bambes blanques i una gorra. 

La gorra que porta posada, encara que forma part del seu vestuari també podem dir que és 
part de l’atrezzo per la forma en la que la duu posada i la seva connotació. És una gorra blanca 
i vermella i la porta posada amb la visera cap endarrere, això li atorga un punt de rebel·lia. 
Encara que aquest fet es confronta amb l’aspecte infantil i amable que hem descrit 
anteriorment, això afavoreix el vincle entre el jugador i el personatge ja que podem dir que la 
interpretació psicològica d’en Pipo no és un aspecte totalment tancat. 

- Aspectes de l’animació 
És tracta d’una il·lustració en dos dimensions. En Pipo està dibuixat amb una gamma 
cromàtica de colors vius i alegres i el dibuix té un contornejat negre. 

Els seus moviments són mínims: aixecar els braços quan s’ha fet correctament algun exercici, 
negar amb el cap quan s’ha fet malament i passar d’una illa a una altra. 

2. - Nom i significat simbòlic 
 

 

Animals. Abelles, foques, meduses, peixos, 
tucans, crancs, escamarlans,... 

Són els personatges secundaris i apareixen 
durant la realització dels diferents jocs de cada 
secció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Meduses 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
Ajudants. El seu paper principal és ajudar a en Pipo a superar els diferents joc, actuen com un 
indicador per a que el jugador sàpiga que està succeint en el joc. Així mateix, també fan de 
conductors del joc, és a dir formen part d’ell mateix o en són part de la solució. 

Els arquetips d’aquests personatges només en podem fer referència per la seva part estètica ja 
que psicològicament no tenen cap característica humanitzada. Així doncs, aquests animals 
tenen una estètica gairebé idèntica a la dels dibuixos animats il·lustrats (no pas a l’actual 
estètica del disseny assistit per ordinador) . 

 

 

 



- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo) 
Respecte a la representació iconogràfica només es pot parlar d’un dels tres aspectes, el de la 
morfologia, ja que els altres dos són més característics de les persones. 

Aquests animals encara que conserven algun dels trets característics bàsics de l’animal al qual 
fan referència, no són al 100% fidedignes.  

- Aspectes de l’animació 
Els animals són, al igual que en Pipo, una il·lustració en 2 dimensions. Com amb el personatge 
anterior estan dibuixats amb colors vius i alegres i tenen un contornejat negre. 

Els seus moviments són encara més reduïts que els que fa en Pipo, només fan moviments 
verticals, horitzontals i en diagonal i algun moviment simple que sigui una característica de 
l’animal en qüestió. 

4. Objectes simbòlics significatius (game tokens) 
El videojoc no consta de cap element simbòlic ni significatiu que pugui ajudar al personatge a 
superar amb major facilitat els jocs que es van plantejant. 

5. Estructura espacial i escenaris 
5.1. Escenaris (descripció i simbolisme) 
 

Aprende a leer con Pipo 1 consta de tres 
escenaris, el Mapa de les Lletres (escenari 
inicial) i formant part d’aquest escenari, dos 
més: un escenari marí i un altre terrestre. A 
l’escenari del Mapa de les Lletres es troba el 
recorregut i les illes que ha d’anar superant el 
jugador, i cada secció o joc està format per un 
dels altres dos escenaris. 

 

 

 

L’escenari del Mapa de les Lletres ens mostra el 
recorregut a seguir amb l’ordre de totes les 
lletres que s’han d’anar superant per passar 
d’una illa a una altra. Tant l’escenari marí com 
terrestre, com així ho indiquen els seus noms 
són la representació d’aquests espais físics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mapa de les Lletres 

 

 

 

 

 

 

         Escenari marí 



 

En general l’únic escenari que podem afirmar 
que té un simbolisme concret és el del Mapa de 
les Lletres ja que els altres dos són la 
representació d’un espai físic. L’escenari del 
Mapa de les Lletres té una connotació que 
recorda al que seria un Mapa del Tresor pirata. 
S’ha d’anar al final del recorregut travessant les 
diferents illes i superant diferents obstacles. 

 

 

 

 

 

 

         Escenari terrestre 

5.2. Característiques de la representació 
Tots tres escenaris, així com els personatges, són una il·lustració en 2 dimensions.  

L’escenari del Mapa de les Lletres es presenta com un pergamí obert en el que s’observa el mar i 
diferents illes. La seva gamma cromàtica són els colors propis d’aquest tipus d’emplaçaments: 
blau per al mar, marrons per a la sorra i les muntanyes i verds per a la vegetació. Així mateix, els 
colors tenen unes tonalitats molts vives adequant-se a tota l’estètica del videojoc. 

A l’escenari marí destaquen els colors freds predominant les tonalitats blavoses, en canvi, a 
l’escenari terrestre hi ha més presència de colors càlids predominant els colors terrosos. No 
obstant, en aquest últim escenari també hi apareixen els colors verdosos per a la vegetació i els 
blaus per al mar i el cel. 

5.3. Perspectiva (omnipresent o parcial) 
En el videojoc la perspectiva és tant omnipresent com parcial, depèn de l’escenari en el que ens 
situem. 

En l’escenari del Mapa de les Lletres es té una perspectiva omnipresent, ja que es pot veure tot el 
“món” del videojoc. Quan volem realitzar algun joc d’alguna de les lletres, es com si es fes un 
zoom dintre d’aquest “món” i per tant, la perspectiva que és té del videojoc es parcial. En aquest 
últim cas només es podran veure els escenaris marins o terrestres que s’engloben dins del Mapa 
de les Lletres, que seria l’escenari principal. 

 

5.4. Punt de vista del jugador 
El punt de vista en el cas de l’escenari del Mapa de les Lletres es zenital. S’observa des de a dalt i 
a una certa distància tot el Mapa de les Lletres.  

En la resta d’escenaris, la perspectiva és parcial, per tant el punt de vista és frontal y el jugador té 
una visió objectiva del que està succeint. 

5.5. Estructura de navegació de l’espai 
El videojoc Aprende a leer con Pipo 1 es tracta d’un laberint unicursal, és a dir: només té una sola 
direcció. Això, no obstant, pot ser modificable en l’apartat de configuració i deixar que, tant el 
docent com l’usuari, defineixin si volen utilitzar la configuració per defecte (una lletra darrera d’una 
altra i en orde correlatiu) o definir quin recorregut (escollir lletres aleatòriament) volen escollir. 



6. Estructura temporal 
6.1. Descripció de les dos dimensiones temporals del joc 
6.1.1. Temps intern 
En el temps intern del joc no hi ha un temps límit o màxim per jugar. De la mateixa manera, pot 
haver-hi una certa sincronia, ja que poden jugar diferents jugadors alhora però cada partida serà 
diferent. 

6.1.2. Temps extern 
En relació amb el temps extern, en el videojoc Aprende a leer con Pipo 1 es pot fer una pausa en 
el joc, estar-s’hi tant de temps com es vulgui i reprendre la partida allà on l’havíem deixat. 

6.2. Relació entre ambdós dimensions  
Degut a les característiques anteriors, la relació entre el temps intern i el temps extern en el 
videojoc és simètrica. Això vol dir que, el temps que passa durant el joc és el mateix que el que 
passa a la realitat. 

6.3. Excepcions del flux general del temps 
No hi ha cap excepció en el flux general del temps, ja que no hi ha cap incoherència i el joc 
tampoc consta de cap cutscene. 

7. Possibilitat d’actuació del jugador en el món fictici del joc 
7.1. En la configuració de l’espai del joc 
No existeix cap tipus d’opció en la configuració de l’espai del joc. 

7.2. En la definició de personatges 
No existeix cap tipus d’opció en la configuració dels personatges. 

7.3. En la concreció de la trama argumental 
Encara que no existeix cap tipus d’opció en la configuració de la trama argumental aquesta es pot 
veure alterada per la configuració del tipus d’aprenentatge. 

El videojoc proposa una configuració per defecte on es treballa un aprenentatge progressiu, és a 
dir: és van desbloquejant les diferents lletres del recorregut a mesura que es van superant les 
anteriors. Aquesta configuració es pot canviar i deixar a decisió del jugador o el docent quina o 
quines lletres es volen treballar. 

 

8. Referents medials 
Aprende a leer con Pipo 1 és un videojoc que es basa principalment en l’estètica dels dibuixos 
animats il·lustrats a mà. 

El personatge principal té l’aspecte de qualsevol nen que va parvulari o a educació primària. El 
podríem definir com un personatge molt neutral, encara que té alguns trets característics que fan 
que el jugador pugui sentir més empatia o sentir-se més identificat amb el personatge. 

 
 



 
II. DISSENY DE LES REGLES DEL JOC I SISTEMES  D’ INTERACCIÓ  
1. Observació de les pròpies regles a tres nivells  
1.1 Regles constituents 
Les regles constituents del jocs són clares i coherents. S’ha d’anar passant d’una illa a una altra a 
través de cada una de les lletres que conformen el pont que les uneix. Per aconseguir passar 
cada illa s’han de realitzar com a mínim els jocs examen del que consta cada lletra. 

1.2. Regles explícites 
Per poder superar cada lletra el jugador haurà de  partir d’uns coneixements mínims, per exemple, 
el coneixement de l’ús de les vocals, lletra en la que no s’aprofundeix en el joc.  

Així mateix, a mesura que s’avança en cada secció del joc, la dificultat d’aquest va augmentant i 
per tant, el jugador haurà d’anar assimilant aquesta nova informació. 

1.3. Regles implícites 
Aprende a leer con Pipo 1 és un videojoc que s’utilitza mitjançant l’ús de l’ordinador. El jugador ha 
de saber com funciona a nivell bàsic aquesta plataforma i ha de saber utilitzar de manera molt 
bàsica i senzilla el ratolí i el teclat. 

2. Objectius del joc (parcials i finals) 
L’objectiu final del videojoc Aprende a leer con Pipo 1 és arribar al final del recorregut del Mapa de 
les Lletres. 

L’objectiu parcial del videojoc és superar cada lletra mitjançant la realització del diferents jocs dels 
que consta cada secció. Per a la correcta superació de la lletra com a mínim s’hauran de realitzar 
els diferents jocs examen dels que consta. 

3. Conflicte 
En aquest videojoc l’únic conflicte que es planteja és a nivell personal ja que es tracta d’un 
videojoc que es juga de manera individual. 

3.1. Naturalesa 
La naturalesa del conflicte ve donada per la falta de coneixement del procés de lectoescriptura. 
Tot i que en relació amb l’objectiu final del videojoc, aquest fet només interferirà per anar avançant 
en el recorregut per arribar al final del Mapa de les Lletres. 

3.2. Dimensió 
La dimensió del conflicte és directe, hi ha un objectiu que el jugador ha d’acomplir. 

3.3. Intensitat 
Degut a la dinàmica i el funcionament del joc la intensitat del conflicte és més pausada, ja que no 
es consta de cap temps per realitzar els jocs i a més tampoc es penalitza al jugador pels errors 
comesos. 

4. Estructura de relació entre jugadors 
El videojoc Aprende a leer con Pipo 1 es juga individualment per tant, no hi ha cap relació 
possible entre diferents jugadors. 

 



4.1. Composició 
No existeix cap tipus de relació entre diferents jugadors. 

4.2. Possibilitats de relació 
No existeix cap tipus de relació entre diferents jugadors. 

5. Seqüència del repte 
El tipus de repte d’aquest videojoc és de seqüencia directa. Al no ser possible realitzar cap tipus 
de canvi significatiu en la trama argumental, ni en l’espai del joc, la dinàmica i per tant, el 
funcionament del joc es mantenen constants durant tota la partida. 

6. Mecanismes d’equilibri de dificultat (a l’inici o durant el joc) 
En aquest videojoc estan introduïts tots el jocs possibles als que es podran jugar durant tota la 
partida. Hi ha una configuració per defecte, que és la recomanada, encara que aquesta pot ser 
modificable. El docent o el jugador mateix pot triar quins jocs vol que apareguin en cada secció i 
quins vol que siguin els jocs examen. Hi ha alguns jocs que tenen més dificultat que d’altres, però 
només es podrà escollir d’entre un total de 18 jocs. 

7. Sistemas d’informació  
 

 

Al ser un videojoc que es juga de manera 
individual els sistemes d’informació que 
apareixen són a nivell introductori de la lletra 
amb la qual es treballarà. Per exemple, si es 
treballa la lletra “L”, la primera pantalla que 
apareix dóna informació sobre aquella lletra per 
a què desprès el nen pugui continuar aprenent 
en base al que se li ha explicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Esdeveniments: acciones o decisions, respostes, i estats del joc 
En tot moment en jugador pot saber en quin punt del joc es troba i quin és el resultat de les seves 
accions.  

Sempre que es vulgui, encara que s’estigui dintre d’alguna lletra, el jugador pot visualitzar en el 
Mapa de les Lletres en quin punt del recorregut es troba i quant li queda per a finalitzar el joc. 

Així mateix, mentre s’està realitzant qualsevol joc a cada acció del jugador li correspon una 
resposta gràfica i/o sonora que l’informa si el resultat de la seva acció es correcte o pel contrari, 
és erroni. 
 



9. Resultats 
En aquest videojoc i durant la realització de cada joc que hi ha dintre de cada secció, el jugador 
està constantment informat dels seus resultats. 

9.1. Tipus de resultats 
En tots els jocs del videojoc Aprende a leer con Pipo 1 hi ha el mateix tipus de resultats. 

El primer resultat ens informa del número d’encerts i errades que s’han comés durant la realització 
del joc. Aquest resultat és a nivell informatiu ja que no afecta en què el jugador no pugui avançar 
al següent joc. 

El segon tipus de resultat sí que determina la continuïtat i el progrés en el joc. En aquest resultat 
es visualitza un percentatge, per aconseguir passar al següent joc s’haurà d’arribar a una 
puntuació del 100%. No obstant el joc permet cometre tantes errades com sigui necessari, tornant 
a repetir l’exercici en què s’ha equivocat fins que es contesti la resposta correcta. 

9.2. Marcadores i visualització dels resultats 
Els marcadors dels resultats apareixen durant cada joc a la part inferior dreta del joc. Es 
visualitzen mitjançant uns quadres que es van actualitzant constantment a mesura que es van 
responent tots els exercicis plantejats. 

 
 
 
 
III. CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES DE L’ENTORN 

DD’APRENENTATGE 
1.Teories i principis de l’aprenentatge empleats 
Aprende a leer con Pipo 1 planteja un aprenentatge progressiu i dirigit, i encara que no és la única 
opció disponible en el joc, sí que és la recomanada. 

L’aprenentatge progressiu es basa en el procés de feedback o retroalimentació i dóna una 
referència entre el nivell de coneixement actual i el nivell de coneixement desitjat. Això vol dir, que 
aquest sistema té la capacitat d’influir en l’aprenentatge però l’entrega d’un resultat no condueix 
necessàriament a una millora. 

L’aprenentatge dirigit que planteja el joc ve donat per consecució de les diferents lletres de 
l’abecedari i com ja s’ha comentat aquesta opció pot ser modificada mitjançant l’apartat de 
configuració. 

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

En aquest videojoc els objectius entremitjos i finals estan ben definits. Això comporta que el 
jugador sàpiga en qualsevol moment del joc en quin nivell es troba, es a dir: què a de fer per 
superar una lletra i què ha de fer per finalitzar el joc. 

 



Els objectius entremitjos són anar realitzant com a mínim les proves examen per superar una 
lletra i poder passar a la següent. En funció de la configuració escollida, el jugador també podrà 
realitzar la resta de jocs de cada lletra. Diferents grups de lletres creen un pont que s’haurà de 
superar per poder passar d’una illa a una altra en el Mapa de les Lletres. 

L’objectiu final és que el jugador aconsegueixi arribar al final del recorregut del Mapa de les 
Lletres mitjançant la correcta superació de cada lletra. 

2.1.2. Dificultat personalitzada i equilibrada 
Aprende a leer con Pipo 1 està adreçat a nens d’entre 3 
a 6 anys, i per tant la dificultat del joc s’adequa a aquest 
al nivell de coneixement. 

No obstant, en l’apartat de configuració, es poden 
determinar diferents característiques del joc que ajuden 
a adaptar les dificultats del joc a cada perfil de jugador. 

Les opcions de configuració, que afecten al nivell de 
dificultat, que es poden escollir del joc són: 

- L’ordre de les lletres: es pot seguir el recorregut 
de les lletres tal i com ve recomanat o bé deixar 
que cada jugador seleccioni quines lletres vol fer i 
en quin ordre les vol realitzar. 

- Jocs examen: dintre de cada lletra hi ha 4 
seccions i en cada secció diferents activitats, 
havent-ne de superar obligatòriament només les 
proves examen. En aquest apartat es pot escollir 
quines activitats estaran actives i quines seran 
les proves examen d’aquella secció. 

- Tipus de lletra: aquesta opció deixa modificar o 
no (durant el joc) el tipus de lletra, podent-ne 
escollir entre minúscules, majúscules o lligades. 
La lletra per defecte és la lligada. 

Pensant en l’aplicació a l’aula, el joc també permet 
decidir si es vol utilitzar la configuració per defecte, si es 
vol aplicar una altre tipus de configuració de manera 
general o si es vol aplicar un altre tipus de configuració 
de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

    Configuració 



2.1.3. Feedback clar i constant 
El feedback queda clar durant tot el joc, tant en forma de 
resultats com en forma de premis. 

Durant la realització de cada activitat, el jugador pot 
veure el número d’encerts i errors que té i quin 
percentatge de l’activitat li resta de realitzar per superar-
la. 

En el moment en que el nen supera una lletra el joc 
permet descarregar i imprimir un Diploma de la Lletra, 
que és un dibuix per acolorir. Quan es superar tot el joc 
s’obté el Diploma d’Explorador, també disponible per 
descarregar i imprimir.  

De la mateixa manera, la part auditiva del joc també 
realitza un paper important en el procés de feedback. 
Durant la realització de totes les activitats en Pipo ens 
comunica verbalment si s’està encertant o si s’està 
cometent algun error. En el cas de cometre alguna 
errada el missatge i l’entonació d’en Pipo sempre anima 
al jugador a tornar-ho a intentar. 

 

Pipo amb els braços aixecats 
conforme s’ha resolt correctament 
l’activitat. 

2.1.4 Establiment de regles clares i consistents 
Aprende a leer con Pipo 1 estableix unes regles ben definides i coherents durant tot el joc. Això 
ajuda a la fàcil comprensió del seu funcionament, ja que per als jugadors als que va dirigit seria 
més complex realitzar un tipus de joc amb regles variables.  

Les regles del joc ja s’han explicat en el punt 1 del segon bloc, però la dinàmica de joc es senzilla 
i constant. 

2.1.5. Presencia d’elements que potencien la immersió del jugador 
Encara que Aprende a leer con Pipo 1 no permet cap tipus de modificació en la configuració de la 
interfície del joc, sí que hi ha alguns aspectes que potencien la immersió del jugador. 

Els aspectes estètics del jocs estan adequats a perfil de jugador al que s’adrecen. Les 
característiques gràfiques del joc són molt semblants a les dels dibuixos animats (ja que es tracta 
d’il·lustracions) i la gamma cromàtica utilitzada és molt atractiva visualment per a un nen.  

En Pipo, el personatge principal, té trets característics semblants als de qualsevol nen, com ara: la 
fisonomia, la roba o la gorra que porta. En quant a la resta de personatges, es pot afirmar que tots 
són coneguts pels possibles jugadors i per tant, no s’estranyaran quan aquests apareguin. 

Els escenaris no són 100% fidels a la realitat però s’interpreta perfectament a quin lloc estan fent 
al·lusió. Així doncs, el nen podrà reconèixer a simple vista si es tracta d’un paisatge marí o 
terrestre ja que també el podrà associar a les seves experiències personals. 

 
 



2.1.6. Ús proporcionat d’elements sonors i gràfics 
En el videojoc educatiu Aprende a leer con Pipo 1 tant la part gràfica com la part sonora tenen 
forta rellevància. Aquest videojoc està plantejat com un complement en l’aprenentatge de 
lectoescriptura. Per això, el nen haurà d’aprendre a reconèixer les lletres, les síl·labes, les 
paraules i les frases més simples tant de manera visual com auditiva. 

En moltes activitats en Pipo va pronunciant les síl·labes, les paraules o les frases, encara que la 
identificació auditiva no sigui l’objectiu d’aquell joc. Així el nen, a base d’anar-lo escoltant pot anar 
memoritzant com es pronuncien. De la mateixa manera, i com ja s’ha comentat, durant realització 
de les activitats la part sonora reforça el procés de feedback.  

Els elements gràfics, evidentment són un factor clau en el desenvolupament joc i donen molta 
informació sobre aquest. Mitjançant aquest elements el nen pot saber com és el funcionament 
d’aquell joc (si s’han de relacionar diferents síl·labes que estan dintre d’algun animal, per 
exemple), si s’està realitzant correctament el joc, en quin punt del Mapa de les Lletres es troba en 
Pipo, en quina secció de la lletra s’està treballant, etc. 

2.2. Aspectes pedagògics 
2.2.1. Definició dels objectius educatius 
El videojoc Aprende a leer con Pipo 1 es planteja com un complement al procés d’aprenentatge 
de lectoescriptura, per això no s’ha de forçar al nen a jugar al videojoc.  

Es proposa un ús moderat, ja que és millor treballar poc temps però de manera continuada. Es 
recomanable animar al nen a complir els objectius parcials, no sent necessari completar totes les 
activitats per superar una lletra. Després de completar el joc es possible que el nen no hagi 
aconseguit els objectius desitjats i per tant, es recomanable animar-lo a jugar de nou. 

Les puntuacions no són una dada que reflecteixi el nivell de coneixements adquirits, per això no 
s’ha de concebre el joc com a única font de coneixement. 

S’ha de permetre que el nen jugui al seu ritme, a base d’anar cometent errors anirà interioritzat els 
objectius. 

2.2.2. Integració als objectius curriculars del curs 
Aprende a leer con Pipo 1 integra clarament els objectius pedagògics i els objectius curriculars del 
curs. Aquest videojoc és un complement en l’aprenentatge de lectoescriptura per a nens d’entre 3 
i 6 anys, un aprenentatge que s’imparteix a les escoles durant la mateixa franja d’edat. Així doncs, 
aquest videojoc és pot utilitzar tant fora com dintre de l’aula i es pot fer servir com una eina de 
reforç i millora d’aquest procés. 

2.2.3. Grau d’integració dels objectius del joc amb els objectius pedagògics 
Els objectius entremitjos del videojoc, superar totes les seccions de cada lletra mitjançant la 
realització de diferents joc, sí que concorda amb els objectius pedagògics del videojoc. La 
realització d’aquest joc millora l’aprenentatge de l’usuari i per tant afirmem que hi ha un alt grau 
d’integració en aquest aspecte. 

En l’objectiu final, arribar al final del recorregut del Mapa de les Lletres, el grau d’integració queda 
una mica més desdibuixat. Per una banda, per arribar al final del recorregut s’han d’haver superat 
totes les lletres i per això sí que s’adequa amb els objectius pedagògics. Però per una altra banda, 
el fet d’arribar al final d’un recorregut no té res a veure amb els objectius pedagògics proposats. 



2.2.4. Adequació dels objectius pedagògics al perfil del grup d’estudiants    
Els nens als que va dirigit el joc tenen l’edat adequada per als objectius pedagògics que el 
videojoc proposa.  

No obstant, les competències i els coneixements previs de cada usuari dependran tant dels 
objectius curriculars del curs com de la seva pròpia experiència. Es recomanable que el jugador 
tingui un coneixement bàsic previ sobre les lletres i a més, es necessari que sàpiga com funciona 
un ordinador, un ratolí i un teclat. 

De la mateixa manera, hi ha certs aspectes que poden afectar en la immersió del jugador i que 
poder venir determinats pel perfil cultural de l’usuari. Per exemple, en Pipo té uns trets 
característics molt occidentalitzats i pot ser un nen d’un altre país no s’identificarà tant amb el 
personatge. 

2.2.5. Integració del joc a la planificació de l’activitat educativa 
En aquest sentit, el videojoc no té un paper rellevant en la planificació de l’activitat educativa. 
Encara que es planteja com una activitat complementària a realitzar dintre de l’aula, fora d’ella no 
té un paper gaire important. No hi ha recursos documentals suficients per preparar cap activitat 
fora de l’aula i més, la puntuació que mostra el joc no pot ser utilitzada com una dada d’avaluació 
per part del docent. 

2.2.6. Integració d’una metodologia d’avaluació pedagògica pels alumnes 
Dintre del joc, sí que hi ha una clara referència d’avaluació pedagògica per a l’alumne. Mitjançant 
el marcador de percentatge, el marcador d’encerts i errors i les respostes audiovisuals d’en Pipo, 
l’alumne pot saber en tot moment si està realitzant les activitats bé o malament. 

Fora del videojoc i com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, no hi ha recursos documentals 
suficients com per preparar una activitat fora de l’aula. Així mateix, el resultat de l’alumne durant el 
joc no vol dir que aquest hagi assimilat els objectius desitjats. 

2.2.7. Ús proporcionat de recursos documentals 
 

El videojoc només proporciona un recurs 
documental per lletra. Es tracta d’una fitxa de 
cal·ligrafia on es practica l’escriptura de les 
síl·labes, les paraules i les frases treballades 
durant el joc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Fitxa cal·ligràfica 



2.2.8. Atenció a la diversitat 
A nivell intel·lectual, el joc s’adequa a totes les característiques socioculturals dels alumnes que 
poden haver a l’aula. Aquest és un tipus de coneixement bàsic que tots els alumnes hauran 
d’arribar a assolir. 

En quant als elements gràfics, com ja s’ha esmentat, la interpretació del joc es pot veure afectada. 
Els nens poden no sentir-se identificats amb el personatge principal ni amb els animals que 
apareixen en el joc, la identificació dels escenaris també pot variar en funció dels coneixements 
previs o el feedback audiovisual que realitza en Pipo també pot tenir diferents connotacions 
segons els coneixements socioculturals de cada alumne. 

2.3. Aspectes d’usabilitat 
2.3.1. Facilitat d’ús 
A nivell funcional, el videojoc és senzill de manipular i la dinàmica és constant. Només cal tenir 
uns coneixements bàsics sobre el funcionament d’un ratolí i un teclat. 

La gran majoria d’activitats funcionen mitjançant l’ús del ratolí i aquest està representat per un 
cursor amb forma de mà d’unes dimensions bastant grans. Algunes poques activitats requereixen 
l’ús del teclat i en aquest cas seria per escriure les paraules o frases treballades prèviament.  

2.3.2. Errors i punts morts 
El funcionament del joc es bastant coherent i sempre que el jugador s’assabenti que quan ha 
comès una errada no ha de tornar a repetir-la no es produeix cap error en el joc.  

En el supòsit que es continuï cometent el mateix error ininterrompudament es produeix un loop en 
el joc. És a dir, en el marcador de percentatge per poder superar el joc s’ha d’arribar a un 100% 
d’encerts, podent-se equivocar tantes vegades como es vulgui. Així doncs, el joc s’anirà repetint 
indefinidament fins que s’hagi encertat l’error comès. 
2.3.3. Facilitat d’instal·lació del joc 
El videojoc es presenta en un CD i quan un jugador participa per primera vegada s’ha de registrar 
per poder guardar tots els seus progressos. A partir d’aquí l’accés al joc és molt senzill, només cal 
prémer el botó de Jugar. 
2.3.4. Compatibilitat amb les diferents plataformes 
El videojoc Aprende a leer con Pipo 1 només està pensat per jugar en ordinador (PC i Mac OS X). 

2.3.5. Accessibilitat 
El videojoc no està adaptat per a jugadors amb necessitats especials, l’única configuració que es 
podria modificar és el tipus de lletra, no el cos de lletra. 

 
 


