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I. MÓN FICTICI (GAME WORLD) 
1. Naturalesa del món del joc 
És un joc representacional coherent, la trama té un sentit clar i la realitat és totalment lògica. Existeix un 
discurs narratiu que es desenvolupa a mesura que avança la partida.  
 
2. Trama argumental 
 
Contra viento y marea està contextualitzat en la 
realitat que ens envolta i no volem veure, en la 
qual la repressió dels governs i els conflictes 
armats arrosseguen a milers de persones a 
escapar dels seus països. Es narra la història d’un 
adolescent. Està en una manifestació i de cop hi 
volta es troba en un interrogatori davant les forces 
de la seguretat per ser considerat un dissident. 
Des d’aquest moment es sent insegur al seu país i 
es veu obligat a partir del seu país natal fins a l’exili 
en el país d’asil. Durant el camí interactua amb 
diferents personatges els quals l’ajudaran o li 
posaran traves per aconseguir el seu objectiu: 
adaptar-se a la seva nova vida de refugiat o 
refugiada. 
 

 

Ha de viure experiències molt dures durant el seu viatge i ha de prendre decisions crucials pel seu futur, 
com pot ser abandonar a un membre de la seva família per no portar el passaport o haver de renunciar a 
les seves conviccions per no ser engarjolat. 
 
Per introduir-nos en aquest context, a l’inici del joc surt una pantalla amb una televisió en la qual se’ns 
mostra una cut scene, amb històries reals, que denuncia les injustícies i les dificultats que pateixen els 
refugiats. També existeixen petites cut scenes animades abans de cada prova que ens narren la història 
del refugiat. 
 
3. Personatges 
A Contra viento y marea hi ha un únic protagonista, l’avatar de l’usuari. Durant el desenvolupament del joc 
es troba amb personatges secundaris segons en l’etapa del viatge en la que es troba: militars, agents del 
govern, un traductor, companys de classe, una professora, terceres persones al centre comercial, etc.  
 
1. - Nom i significat simbòlic 
 

 

El protagonista. Pots escollir-ne tu el nom, podent 
arribar a posar el teu de propi. Aquest fet ajuda 
a què comenci un vincle emocional amb el 
personatge, ajuda a què l’usuari se senti 
representat per ell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
Esdevé l’heroi. Ha de superar diferents reptes per aconseguir dur a terme la missió del joc, aquests 
reptes consisteixen a prendre les decisions correctes per tal de sobreviure i aconseguir superar la 
missió final: adaptar-se i integrar-se al seu nou país.  
 
Psicològicament és un personatge fort i intel·ligent. És un dissident que defensa els seus ideals (al 
moment de manifestar-se) però sap respondre tal com esperen els agents del govern que ho faci al ser 
detingut per evitar ser engarjolat. Marxa sol del seu país per arribar a un altre per començar una nova 
vida lluny de la seva família i amics, per poder fer quelcom així has de ser una persona molt forta i 
segura de si mateixa; a més de témer per la seva seguretat. 
 
- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo) 
El protagonista pot estar representat per sis personatges diferents, dels quals tu n’esculls un al principi 
de la partida. Els sis representen adolescents refugiats del seu país. Morfològicament són diferents 
perquè cada usuari pugui sentir-se identificat amb el que més se li assembli o el que més l'atregui.  
 

      
 
Entre les noies hi ha una morena amb el cabell llarg, una altra pèl-roja amb el cabell per sobre les 
espatlles i una amb el cabell curt i pírcings. Entre els nois hi ha dos amb el cabell curt, un arrissat, l’altra 
pèl-roig i un tercer morè amb el cabell llarg. Tots tenen una aparença semblant, no hi ha distinció 
d’alçades ni de constitució.  
 
El vestuari també és diferent podent triar aquell personatge que porti unes peces de roba més 
semblants a las que duu l’usuari a qui representarà. La roba que porten no és ostentosa, ni luxosa, no 
arriba a cridar l’atenció però no arriba al punt d’estar destrossada. S’ha de tindre en compte que els 
refugiats fugen del seu país amb el qual porten a sobre i res més, com a màxim una motxilla on ficar el 
mòbil, passaport, una llanterna i quelcom de menjar i beure; coses imprescindibles que els ajuden a 
sobreviure pel camí. Per això sempre van vestits de la mateixa manera a lo llarg del joc; fet que també 
indica que econòmicament no estan en el seu millor moment. 
 
L’atrezzo s’ha especificat anteriorment, els refugiats porten a sobre el que és imprescindible, allò que 
segurament necessitaran per poder sobreviure durant la seva fugida. 
 
Gestualment tots tenen una mirada perduda i trista, i els braços estirats al costat del cos amb una 
postura d’abatiment i resignació. 
 
Com que no apareix en cap moment del joc, només al principi del joc en escollir-lo, no es pot fer una 
anàlisi més profunda de la gestualitat dels protagonistes, perquè no se’ls pot veure en acció. 
 
- Aspectes de l’animació 

Gràficament són personatges fluixos que demostren que els creadors del joc s’han centrat molt més a 
desenvolupar la part pedagògica i educativa que en preocupar-se per realitzar uns personatges 



gràficament potents que et cridin l’atenció i t’animin a jugar-hi. Els personatges no tenen moviment, les 
imatges de les escenes són fixes, són meres il·lustracions a les quals si li afegeix veu.  
 
Com que no existeix moviment es fa més difícil comprendre quins són els sentiments dels personatges 
envers a les situacions que pateixen, la gestualitat està poc treballada. 
 
4. Objectes simbòlics significatius (game tokens) 
 

 

El passarport del refugiat és molt important i té un paper significatiu dins del 
joc. Si no el portes amb tu, no pots passar els controls de les forces de 
l’ordre i per tant, no pots sortir del país. És l’objecte necessari per poder 
aconseguir l’objectiu final, sobreviure a les adversitats produides pel camí i 
aconseguir arribar al país d’asil. 

   
5. Estructura espaial i escenaris 
5.1. Escenaris (descripció i simbolisme) 
El  joc es presenta amb tres escenaris clars i definits, els quals a la seva vegada tenen quatre 
subescenaris:      
 
1 Guerra i repressió. Aquí el jugador coneixerà tota la informació bàsica sobre els drets humans, els 
tractats internacionals que els salvaguardaran i les organitzacions que posen medis per a la seva defensa. 
En aquest apartat si entres a “in-fórmate”, pots veure pel·lícules, testimonis i entrevistes de persones reals 
que s’han vist obligades a fugir dels seus països d’origen.   

 

1.1. Interrogatori: Aquesta secció 
inicial del joc s'emmarca en un 
ambient claustrofòbic i perillós. El 
jugador se seu cara a cara amb un 
agent del govern i ha de prendre 
posició sobre una sèrie de temes 
que li són plantejats. L'objectiu és 
que els estudiants aprenguin a 
apreciar el valor dels drets humans 
en les seves vides i el poc que 
costa que qualsevol règim polític o 
militar realitzi actes devastadors 
per als ciutadans del seu país. 

 

1.2 Has de fugir! Vol pintar un retrat realista del tipus de situació que molts refugiats han d'afrontar 
quan es veuen obligats a fugir. Això permetrà que els alumnes entrin en contacte amb els 
sentiments, les emocions i les dures decisions que un refugiat ha de prendre. 

 
1.3 Surt de la ciutat! Aquesta secció pretén fer comprendre als estudiants les dificultats que 
afronten els refugiats i les decisions que han de prendre quan temen per la seva seguretat. 



 

1.4 Surt del país, ara! El propòsit 
d'aquesta secció del joc és permetre que 
els estudiants experimentin les dificultats 
pràctiques que un refugiat afronta en 
tractar d'escapar. També es pretén que 
siguin conscients de les decisions tan 
dures que han de prendre en aquest 
procés de fugida. 
 

 
2. En el país veí. En aquesta part s’explica el terme d’asil i els tràmits necessaris per sol·licitar la protecció 
a Espanya i en altres països.  

2.1 Un refugi en la nit! En aquesta secció del joc, la ruta de fuita inicialment va des del país d'origen 
cap a un país veí. Però en aquest cas, la persona no pot buscar asil allà. La situació política al país 
veí és inestable, no hi ha lleis de refugi ni serveis o sistemes per rebre i recolzar als sol·licitants 
d'asil. El refugiat en el joc se sent insegur i vol seguir la seva fugida cap a un nou país. 

 
2.2 Troba un traductor! Aquesta secció del joc se situa en un centre d'acolliment a refugiats al país 
d'asil. La intenció és que els estudiants entenguin l'estranya i vulnerable que es pot sentir una 
persona al no poder comunicar-se amb els quals li envolten quan necessita la seva ajuda. Als seus 
països d'origen, els sol·licitants d'asil tenen a les seves famílies i amics, però ara estan 
completament sols. 
 
2.3 Refugiat o immigrant? En aquesta secció del joc els alumnes han de decidir si determinades 
persones són immigrants o refugiats. 

 

 

2.4 El nou de la classe. Aquesta secció del 
joc es localitza en un aula, durant el primer 
dia de classe del personatge. Aquest no 
parla la llengua local i no entén el que se li 
pregunta o el que se li diu. La idea és que 
els estudiants pensin en com arribar com a 
nou a una classe en la qual no comprens 
gens, i què es pot fer perquè l'alumne 
refugiat se senti ben acollit. 
 

 

  
3. Una nova vida. Finalment el refugiat aconsegueix començar la seva nova vida.. Apartat que recull les 
dificultats dels refugiats quan s’adapten a la seva nova vida i que són desconegudes per la majoria de les 
persones.  
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5.4. Punt de vista del jugador 
El punt de vista del jugador és exactament el mateix que el del personatge principal, veu a través dels ulls 
del seu avatar, per tant és un punt de vista en primera persona. Implica que el personatge està relacionat 
amb la trama i que és algú que veu i experimenta els events del seu voltant en persona. Aquest fet permet 
que el jugador creï un vincle més fort amb el protagonista i senti com a propi el què li està succeint. 
Existeix una prova en concret en què el punt de vista intern es combina amb un d’extern; pots observar en 
tercera persona al teu avatar. Això succeeix en el moment de la fugida: observes des de fora, en un pla 
picat, com els moviments del personatge corresponen amb els que tu l’indiques. Però, com diuen, això és 
l’excepció que confirma la norma. 
 
5.5. Estructura de navegació de l’espai 
Navegar dins el lloc és molt senzill. El joc està estructurat segons una pantalla inicial dividida en els tres 
escenaris existents en ordre. Amb el ratolí has d’escollir per quina prova vols començar (la lògica mana 
començar pel principi, però si tens la partida començada pots continuar allà on ho vas deixar). Un cop hi 
cliques i hi ets dintre, el joc continua de manera lineal narrant la història cronològicament des del punt on 
hagis escollit. No pots saltar-te cap prova ni tampoc anar cap enrere, tot i que sí que pots tornar a realitzar 
la que acabes de passar-te. Sempre es va cap endavant per no perdre el fil conductor narratiu. És un 
laberint uncasual, només té una única direcció possible, una única trama argumental. En un principi 
sembla que existeixin diferents camins a escollir, però això és fals, perquè el joc d’una manera o d’una alta 
sempre aconsegueix enviar-te per on vol.  
 
Vas variant d’escenari a mesura que avances el joc, cada prova es realitza en un escenari diferent. Tenint 
un total de dotze escenaris diferents, corresponents a la dotze proves totals. Has de passar per tots per 
acabar el joc.  
 
Dins de cada escenari, l’usuari compte amb documents informatius i pel·lícules que l’ajuden a entendre 
què succeeix en aquell entorn concret, què ha de fer i com ha de passar les proves. 
 
6. Estructura temporal 
6.1. Descripció de les dos dimensiones temporals del joc 
6.1.1. Temps intern 
La història narrativa que succeïx dins el joc és llarga i podria ocórrer perfectament en un espai de temps 
d’un any, tirant cap amunt o cap avall. La narració comença d'ençà que detenen al protagonista, 
l’interroguen i a partir d’aquest moment ha de marxar del seu país convertint-se en un refugiat; fins quan 
arriba al país d’asil i aconsegueix realitzar tots els tràmits necessaris per poder sobreviure. 
 
6.1.2. Temps extern 
 

 

El temps necessari per passar-te el joc és relatiu, 
depèn del nivell de cada jugador. Si és una 
persona hàbil i amb intuïció i aconsegueix passar-
se les proves de manera ràpida, i hi juga sense 
parar de principi a fi, en poc més de mitja hora ha 
pogut terminar la partida. En canvi, si el joc 
s’utilitza dintre de l’espai d’una aula educativa, el 
joc pot durar tant com el professor l’interessi, no hi 
ha un ritme concret a seguir -es pot guardar la 
partida en qualsevol moment i continuar-la en el 
mateix lloc quan sigui. 

També cal tindre en compte que existeix l’apartat In-fórmate, el qual és complementari al joc. És un 
material didàctic molt complet al qual se li ha de dedicar cert temps dins del desenvolupament del joc. 
 



6.2. Relació entre ambdues dimensions  
No existeix una relació entre ambdues dimensions, el temps intern i extern varien molt. Com s’ha comentat 
anteriorment, mentre la partida pot durar poc més de mitja hora, la història explicada com a fil narratiu del 
joc pot durar gairebé un any sencer.  
 
Els dies, els quals tenen vint-i-quatre hores completes, dins el joc no arriben a un minut sencer de duració. 
Per exemple, quan el refugiat va per primer cop a l’escola nova, la classe a la qual assisteix dura realment 
un parell d’hores, però el temps extern no puja dels tres minuts: el temps que trigues a passar-te la prova. 
 
6.3. Excepcions del flux general del temps 
Com a excepció existeixen dues proves en les quals el temps intern i extern coincideix, aquestes són 
“Refugiat o immigrant?” i “Coneixes el seu origen?” (ambdues comentades a l’apartat d’escenaris). El 
personatge principal, el teu avatar, no intervé; no són proves que puguin modificar el teu futur dins del joc, 
sinó simplement serveixen per comprovar els teus coneixements culturals generals. No estan quantificades 
dins la temporalitat interna del joc, duren el temps que necessitis per resoldre-les per tu mateix. 
 
7. Possibilitat d’actuació del jugador en el món fictici del joc 
7.1. En la configuració de l’espai del joc 
El jugador no té cap potestat en la configuració de l’espai del joc. Els escenaris no es poden variar ni 
modificar i sempre són els mateixos, dona igual el personatge que encolleixis o les dedicions que prenguis 
com a refugiat durant el teu viatge. Inclús la grandària de la tipografia que apareix durant tot el joc no es 
pot canviar. 
  
7.2. En la definició de personatges 
Existeix una pantalla inicial on pots seleccionar qui serà el protagonista de la història i per tant, quin serà el 
teu avatar. Hi ha tres noies i tres nois entre els quals poder escollir, aquests sis personatges varien en el 
seu aspecte físic però la història que viuen, les emocions que pateixen… són sempre les mateixes. El nom 
també està escollit per un mateix, l’escrius tu, no hi ha traves per anomenar-te com vulguis.  
 
Però no existeix la possibilitat de modificar el teu avatar, això provoca que la vinculació emocional amb ell i 
per tant, la immersió dins del joc, és molt més baixa que si el poguessis crear al teu gust. Tot i que sí que 
el pots escollir d’entre un ventall de possibilitats força ampli.  
 
El que considero que no està bé, perquè impedeix que et vinculis de ple amb el joc i amb el teu personatge 
és que és indiferent quin personatge acabis triant, perquè la pantalla inicial mai variarà: sempre apareix la 
mateixa noia adolescent representada. A més, el nom escollit no surt en cap moment dins del joc. Ja que 
et fan escollir personatge i nom, podria aprofitar-se per a la immersió dels nens, perquè els hi agradi més 
jugar i es sentin més identificats amb ell. 
 
7.3. En la concreció de la trama argumental 
Tot i que es tracta d’un joc en el qual has de prendre decisions durant tot el seu desenvolupament, 
aquestes no marquen la direcció de la trama argumental. La trama és sempre la mateixa, escullis el que 
escullis. Normalment només pots optar entre dues o tres opcions, si tries una que no és l’encertada perds 
la prova i ho has de tornar a intentar fins que esculls la correcta per tal de poder seguir amb la trama 
argumental establerta.  
 
Que el resultat de les meves accions tingui una influència menor en el desenllaç del joc, fa que el joc es 
converteixi en un joc totalment neutral, i la seva gràcia es perd perquè facis el que facis sempre acabarà 
de la mateixa manera. Un cop has terminat la partida, tornar a jugar és avorrit perquè ja saps que succeirà 
i t’acabes aprenent de memòria quina és la resposta correcta.  
 



 

O per exemple, he realitzat una prova en una de les 
partides per comprovar què succeeix si realitzes un 
pas diferent. Hi ha un moment del joc en què has 
d'escollir què ficar dins el teu equipatge abans de 
sortir, lo lògic és agafar el passaport, el mòbil i diners. 
He fet una prova i no he agafat cap d’aquestes tres 
coses i el moment en què et demanen la documentació 
a la quarta prova del joc, et deixen passar i et diuen 
que tot està en regle, tot no haver-la agafat en la 
segona prova al fer la maleta. 
 
  

8. Referents medials 
Com a possible influència o referent trobem un joc realitzat per les Nacions Unides sobre els drets humans 
per nens petits on s’explica i els consciencia a partir del joc sobre què són i perquè són tan importants 
aquests drets. El joc es s’anomena Los Derechos Humanos: Una aventura fascinante y juegos interactivos, 
també és un joc d’aventures que has de passar per diferents proves i superar-les. Ambdós tenen el mateix 
objectiu, conscienciar sobre la importància dels Drets Humans i el respecte a les altres cultures, però estan 
realitzats de diferent manera segons al target al qual es dirigeixen. Pots trobar aquest lloc al següent 
enllaç: http://www.aventurafascinante.org.  
 
Com a gènere medial del món dels videojocs trobem la influència de tots els jocs d’aventura existents al 
mercat. Aquests aporten la seva estructura bàsica de joc: diferents pantalles amb diferents proves a 
superar amb l’ajuda de personatges secundaris per aconseguir complir una missió final tot explicant-nos 
una aventura.  
 
Com a referents envers la història narrativa, aquest joc em fa pensar en Amnistía Internacional, una 
organització no governamental (ONG) internacional i en la seva utopia personal. Tenen una visió del món 
en el qual totes les persones poden gaudir de tots els drets humans proclamats a la Declaració Universal 
dels Drets Humans, tal i com fa l’ACNUR vetllant pels refugiats. Aquesta ONG t’ensenya vídeos on poder 
observar i escoltar històries reals de refugiats, tal i com fa el joc.    
 
 
 

II. DISSENY DE LES REGLES DEL JOC  
I SISTEMES  D’INTERACCIÓ 

1. Observació de les pròpies regles a tres nivells  
1.1 Regles constituents 
Avançar en la trama del joc interactuant amb diversos personatges i objectes que t’ajuden a portar a terme 
la teva missió. Aquesta regla constituent és un patró d’interacció bàsic que es troba darrere de la major 
part dels jocs de la mateixa naturalesa que Contra viento y marea. 
 
1.2. Regles explícites 
Aquestes regles són les que diferencien a Contra viento y marea de tots els jocs que comparteixen la regla 
constituent. No es troben en cap apartat, ja que són intuïtives i coincideixen amb l’objectiu principal del joc. 
L’usuari ha d’aconseguir passar-se els tres escenaris -Guerra i repressió, En el país veí i Una nova vida- 
tot complint les quatre proves que trobem dins d’elles, les subescenes. Aquesta espècie de “missions” es 
passen quan ajudes al refugiat a prendre les decisions correctes tot responent una sèrie de preguntes o 
aconseguir superar un mini joc. Si prens una decisió incorrecta t’expliquen el perquè i has de tornar a 
començar la missió. Un cop superes les dotze proves existents, has assolit l’objectiu i es finalitza el joc.  
 
Les regles bàsiques, què has de fer i com, estan explicades en la introducció a cada prova. Però no 
existeix cap apartat dintre el joc on puguis consultar-les cada cop que les necessitis. 



Aquestes regles són les que diferencien a Contra viento y marea de tots els jocs que comparteixen la regla 
constituent. No es troben en cap apartat, ja que són intuïtives i coincideixen amb l’objectiu principal del joc. 
L’usuari ha d’aconseguir passar-se els tres escenaris -Guerra i repressió, En el país veí i Una nova vida- 
tot complint les quatre proves que trobem dins d’elles, les subescenes. Aquesta espècie de “missions” es 
passen quan ajudes al refugiat a prendre les decisions correctes tot responent una sèrie de preguntes o 
aconseguir superar un mini joc. Si prens una decisió incorrecta t’expliquen el perquè i has de tornar a 
començar la missió. Un cop superes les dotze proves existents, has assolit l’objectiu i es finalitza el joc.  
 
Les regles bàsiques, què has de fer i com, estan explicades en la introducció a cada prova. Però no 
existeix cap apartat dintre el joc on puguis consultar-les cada cop que les necessitis. 
 
1.3. Regles implícites 
Com a l’entrar a la pantalla inicial pots escollir per on començar, una regla implícita seria el fet d’haver de 
començar a jugar pel primer escenari per tal que el fil argumental tingui un sentit. Una altra consistiria a 
entrar a “In-fórmate”, la informació complementària, cada cop que comences una prova per poder dur-la a 
terme correctament. Però al ser regles implícites, no explicades a cap lloc, implica que no tothom les 
complirà. Més d’un usuari segur que jugarà i es passarà el joc sense haver entrat ni un sol cop a llegir 
informació complementària. 
 
2. Objectius del joc (parcials i finals) 
L’objectiu lúdic final del joc, aquell que indica què s’ha de fer, és aconseguir escapar del teu país d’origen 
on estàs sent perseguit i arribar-ne a un de nou on aconseguir una vida millor. En canvi, l’objectiu final 
pedagògic és ensenyar a conviure als alumnes mostrant respecte per cultures diferents a la pròpia.  
 
A més trobem diferents objectius parcials, aquells que corresponen a cada prova, tenint així un total de 
dotze entre els quals es troben:  
 

- Que els estudiants aprenguin a apreciar el valor dels drets humans en les seves vides i el poc que 
costa que qualsevol règim polític o militar realitzi actes devastadors per als ciutadans del seu país.  
- Que els alumnes entrin en contacte amb els sentiments, les emocions i les dures decisions que un 
refugiat ha de prendre.  
- Permetre que els estudiants experimentin les dificultats pràctiques que un refugiat afronta en 
tractar d'escapar.  
- Aconseguir que el refugiat fugi de la seva ciutat i que trobi un traductor en un centre d’acolliment 
per a refugiats.  
- Aprendre la diferència entre refugiat i immigrant.  
- Pensar en què es pot fer perquè l'alumne refugiat se senti ben acollit.  
-Trobar feina i rebutjar els prejudicis existents cap als refugiats.  

 
El joc està ben resolt, ja que els objectius del joc i els pedagògics interactuen tota l’estona entre si. Mentre 
l’usuari està jugant va assolint els objectius pedagògics marcats sense haver de parar per aprendre o 
conscienciar-se. L’apartat “In-fórmate” t’amplia la informació que et dóna el joc, però això no vol dir que 
aquest no t’estigui informant. 
 
3. Conflicte 
3.1. Naturalesa 
Contra viento y marea proposa un conflicte de superació personal. S’estableix un conflicte entre el jugador 
i la dificultat del joc per aconseguir tant l’objectiu final com els parcials. 
 
3.2. Dimensió 
És un conflicte de dimensió subtil perquè no existeix un conflicte físic entre dos jugadors, sinó que és 
totalment psicològic. Et fa lluitar amb tu mateix, et fa fer-te preguntes per trobar respostes lògiques i 
coherents. És un conflicte tan subtil que pot no percebre’s a la primera. 
 
3.3. Intensitat 
La intensitat és pausada i distribuïda. El joc no està plantejat amb un marcador que et limita en quant 
temps has de realitzar les proves, t’ho pots prendre amb calma i pensar bé quina resposta escollir. Però en 
canvi, per tal de fer la partida més dinàmica, hi ha un parell de proves que sí que tens un minut exacte per 
resoldre-la. Aquesta distribució de punts fluxos i pausats i d’altres més intensos i ràpids és perfecte per un 
joc educatiu pensat per ser treballat a l’aula. Per una part el professor té temps dins les proves per explicar 
matèria o fer petits debats i per una altra aquestes parts intenses eviten que els alumnes s’acabin cansant 
de jugar. 



4. Estructura de relació entre jugadors 
4.1. Composició 
El joc és de tipus monojugador, està dissenyat perquè hi pugui jugar un únic jugador per partida. Només hi 
pot haver un protagonista que visqui la trama argumental comentada anteriorment.  
 
4.2. Possibilitats de relació 
Tot i que es juga online, difereix molt dels jocs de rol multijugadors massius els quals tu com a personatge 
pots comunicar-te en línia amb altres. A Contra viento y marea no existeix possibilitat de relació dins el 
món fictici. En canvi, en el món real sí que es poden establir relacions de discussió dins l’entorn d’una aula 
educativa. Per exemple, jugar en grups d’entre dues i tres persones amb un únic protagonista fictici pels 
tres i haver de debatre les decisions presses a cada prova. Així s’estableixen relacions proactives molt útils 
acadèmicament parlant. 
 
 
5. Seqüència del repte 
El repte plantejat a Contra viento y marea és de seqüència idèntica, ja que un cop t’has passat el joc si hi 
tornes a jugar, el repte es planteja de la mateixa manera davant del jugador amb l'única diferència possible 
de canviar el teu avatar.  

Dona igual les decisions preses i les respostes marcades durant la partida, la trama argumental és idèntica 
a la de la partida anterior. Aquest fet fa que sigui un joc al qual només jugaràs una vegada perquè t’acabes 
avorrint.  

 
6. Mecanismes d’equilibri de dificultat 
No existeixen eines amb les qual poder equilibrar la dificultat del joc. Per tant, existeixen proves massa 
fàcils de superar (com la d’omplir la teva maleta amb tots els objectes necessaris per a la fuga) i això fa 
que t’avorreixis al jugar-hi. Però en canvi, hi ha altres massa complicades (haver de classificar segons 
l’origen) que et frustren. Considero que seria necessari afegir algun mecanisme, ja sigui a l’inici o durant el 
desenvolupament de la partida, que et permetés manejar la dificultat al teu gust i nivell. 
 
7. Sistemas d’informació  
La informació coneguda per tothom són les regles explícites comentades anteriorment, també ho és el fet 
que des de bon principi sàpigues per quins escenaris hi passaràs. La informació amagada és l’acció que 
succeirà un cop triïs una resposta concreta. El fet d’amagar aquesta informació al jugador o de mostrar 
dades rellevants des d’un principi, ajuda a donar emoció i viabilitat a la partida. 
 
8. Esdeveniments: acciones o decisions, respostes i estats del joc 
La pantalla inicial del joc serveix com a referència per saber com està dividit el joc i com es desenvoluparà 
la partida. Des d’un principi ja se sap els espais en què s’intervindrà o el nombre de proves a realitzar.  
 
L’organització dels esdeveniments està organitzada de manera lineal. Les accions i decisions que pren el 
jugador són decisives per a la resposta gràfica que donarà el sistema informàtic. Els resultats d’això 
genera un context amb situacions eventuals que acaben portant a assolir l’objectiu final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Resultats 
9.1. Tipus de resultats 
 

 

Els resultats obtinguts són de tipus icònic, a través 
d’un tick, i numèrics, més concretament de manera 
escrita. Són resultats absoluts, o t’indiquen si has 
aconseguit superar la prova o si en canvi has fallat, 
no hi ha possibilitats intermèdies està bé o no. I 
són resultats tant parcials com finals. 
 

Resultat icònic final  
  

9.2. Marcadors i visualització dels resultats 
 
Parcialment es donen els resultats escrits 
després d’acabar cada prova. Se’t comunica 
com ho has fet, bé o malament, i el motiu de 
perquè ho has fet així. En canvi, els resultats 
que s’observen al final són icònics: apareixen 
a la pantalla inicial del joc amb un tick sobre el 
número de la prova que has aconseguit 
superar. 
 
Al costat es mostren exemples de resultats 
escrits que apareixen durant el joc.  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES  
DE L’ENTORN D’APRENENTATGE 

1.Teories i principis de l’aprenentatge emprats 
Contra viento y marea és un joc digital usat juntament amb objectius seriosos, aquests es basen a anar 
més enllà del mer fet d’entretenir-se i se centren a ajudar a aprendre als alumnes. Així aconseguim tenir un 
joc basat en l’aprenentatge, els quals tenen un potencial molt gran.  
 
Per una banda existeix una motivació intrínseca en el joc en si, no fan falta elements externs que motivin al 
nen a aprendre, el mateix joc és la motivació. Això proporciona un aprenentatge actiu, els alumnes hi 
juguen directament i són els que veuen clarament quin és l’impacte del joc dins el seu ensenyament.  
 
Contra viento y marea és un joc de sensibilització social, un social game que reivindica els valors 
universals i socials relacionats amb els refugiats. Però a la vegada també el classifiquem dins els jocs 
educatius perquè té uns objectius ben definits dintre del currículum escolar. 
 
La teoria emprada a Contra viento y marea és la teoria constructivista, una estructura oberta cap a 
l’autoaprenentatge. Es donen recursos i materials educatius als estudiants per tal que ells construeixin el 
seu propi coneixement. D’aquesta manera es forma a persones lliures i pensadores.  
 
Per portar-la a terme existeixen diferents estratègies a seguir. Es crea entorns de rics en recursos, que 
motivin a l’alumnat a aprendre, com pot ser un joc d’ordinador. Dins d’aquest entorn se simulen casos el 
més propers a la realitat del joc, et poses directament en la pell d’un refugiat, vius el que ells pateixen i 
sents els seus propis sentiments. Estàs simulant una realitat perillosa, que mai patiràs, dins d’un entorn 
segur.  
 
S’utilitzen els errors com a font de coneixement, quan l’estudiant realitza malament una prova sense 
adonar-se es realitza preguntes a si mateix: Com em podria passar aquesta prova? Què he fet malament? 
Com ho podria millorar? Per tant està fent un esforç en comprendre com ha de pensar el refugiat i així és 
com arriba a comprendre’l. El joc es basa en un feedback constant i en la retroalimentació. Existeix una 
autoavaluació per part dels alumnes, el professor deixa de ser el transmissor del coneixement i es 
transforma en el dinamitzador. Si l’alumnat té dubtes no dona respostes, més aviat respon amb una 
pregunta que permet que l’alumne acabi resolen ell sol el problema. Aquest fet també proporciona 
seguretat als estudiants, ja que si s’equivoquen, poden tornar a intentar-ho, no existeixen conseqüències 
negatives com podria ser una equivocació en una prova escrita. Es permet als alumnes ser autosuficients i 
a la vegada, s’augmenta la seva autoestima i seguretat. 
 
Una altra estratègia d’ensenyament és crear una xarxa de coneixement descentralitzat a través 
d’hiperenllaços com és l’apartat “In-fórmate”. No és una dona una educació lineal, sinó que és l’estudiant 
qui escull on anar en cada moment, és la seva elecció, ell és qui es marca el seu progrés, és el seu 
autoaprenentatge. 
 
2. Anàlisi dels criteris pedagògics del disseny del videojoc 
2.1. Aspectes lúdics 
2.1.1. Existència d’objectius intermedis i finals clars 
Existeixen clars objectius parcials i intermedis específics per a cada prova, com són els següents 
exemples:  
 

- Aconseguir superar l’interrogatori amb èxit i fugir de la ciutat sense ser enxampat.  
- Trobar un refugi durant la nit a la nova ciutat on s’ha exiliat el refugiat.  
- Trobar un traductor en un centre d’acolliment per a refugiats que t’ajudi a adaptar-te a la teva nova 
vida.  
- Aprendre la diferència entre refugiat i immigrant.  
- Trobar feina i rebutjar els prejudicis existents cap als refugiats.  



2.1.2. Dificultat personalitzada i equilibrada 
No es pot adequar la dificultat del joc en funció del nivell de la persona que juga, així com tampoc es pot 
passar a una altra prova si no aconsegueixes superar en la que et trobes.  
 

 
 

 

És important que existeixi una ajuda en el joc quan 
no saps com continuar i et quedes estancat, per tal 
de no haver de preguntar al professorat i poder ser 
autònom. En el cas d’aquest videojoc l’ajuda és 
externa, l’apartat In-fórmate. Si no aconsegueixes 
passar-te una prova, el mateix joc t’ofereix anar a 
aquest apartat a informar-te. Es considera que si et 
llegeixes la informació complementària, has de ser 
capaç de poder avançar dins del joc. A part, en 
alguna prova en concret, quan no aconsegueixes 
passar-te la prova al tercer intent existeix algun 
tipus d’ajuda, com pot ser mostrar-te el camí a 
seguir en un mapa.  
 
Però considero que seria més adequat que l’ajuda 
fos interna per tal de facilitar a l’estudiant la tasca 
sense fer-li sortir de la pantalla del joc i també 
podria ser més visual, no tant de llegir articles i 
rebre informació per totes bandes, cosa que 
finalment pot arribar a ser avorrida. 
 

 
 
2.1.3. Feedback clar i constant 
La diferència entre aprendre a partir d’un llibre de text o a partir d’un videojoc consisteix en què en aquest 
últim el nen té un constant feedback durant l’aprenentatge i per tant no necessita un professor darrere. 
L’aprenentatge és totalment autònom perquè existeix una informació de tornada, positiva o negativa, cada 
cop que realitzes una acció. Aquesta informació ajuda a l’alumne que sigui conscient del seu progrés, que 
esbrini per ell mateix si el que està fent està bé o malament. Per exemple els inputs que rep durant tot el 
joc; a Contra viento y marea aquest sistema consisteix a observar què succeeix un cop prens una decisió, 
si el refugiat pot seguir el seu camí, significa que actues correctament, o en el seu defecte que actues tal 
com vol el règim del seu país. En canvi, si et trobes amb traves durant el teu viatge, vol dir que no vas per 
un bon camí, que has de canviar la teva manera de pensar. Aquest també és el sistema emprat per 
sensibilitzar als alumnats, obligar-los a pensar d’una manera poc ètica i contrària a la seva, els fa entendre 
que realment el que és correcte és la idea contrària.  
 
 



La diferència entre aprendre a partir d’un llibre de text o a partir d’un videojoc consisteix en què en aquest 
últim el nen té un constant feedback durant l’aprenentatge i per tant no necessita un professor darrere. 
L’aprenentatge és totalment autònom perquè existeix una informació de tornada, positiva o negativa, cada 
cop que realitzes una acció. Aquesta informació ajuda a l’alumne que sigui conscient del seu progrés, que 
esbrini per ell mateix si el que està fent està bé o malament. Per exemple els inputs que rep durant tot el 
joc; a Contra viento y marea aquest sistema consisteix a observar què succeeix un cop prens una decisió, 
si el refugiat pot seguir el seu camí, significa que actues correctament, o en el seu defecte que actues tal 
com vol el règim del seu país. En canvi, si et trobes amb traves durant el teu viatge, vol dir que no vas per 
un bon camí, que has de canviar la teva manera de pensar. Aquest també és el sistema emprat per 
sensibilitzar als alumnats, obligar-los a pensar d’una manera poc ètica i contrària a la seva, els fa entendre 
que realment el que és correcte és la idea contrària.  
 
 
Un exemple clar s’observa al primer escenari, a la 
primera prova: “Has sigut citat a un interrogatori 
perquè sospiten que ets un dissident. Has de 
donar la teva opinió sobre 10 qüestions. Esperem 
que les teves respostes no xoquin amb les dels 
que manen al teu país.” A continuació et pregunten 
deu qüestions en les quals has de respondre sí o 
no. “Renuncies al teu dret a votar? És un delicte 
ser homosexual? Renuncies al teu dret a parlar i 
escriure en la teva pròpia llengua? Totes les 
persones som iguals davant la llei?”   
 
Si respons realment el que penses, et donen un cop i es veu com reixes sang. Has de posar-te en la pell 
del refugiat i respondre segons el que consideres que és l’adequat per sobreviure, ha de trair els teus 
ideals. D’aquesta manera et sensibilitzen del que han de passar aquestes persones. 
  

2.1.4 Establiment de regles clares i consistents 
Les regles no estan definides en cap apartat dins del joc. Però són regles tan senzilles i que estan tan 
assumides per nosaltres que no cal especificar-les per entendre com jugar-hi.  
 
Haver d’escollir entre dues opcions o omplir un formulari són conceptes bàsics, compresos per tothom i 
que no cal explicar. A més, gràcies a les cut-scenes existents abans de cada prova i les petites 
introduccions a aquestes, fa que se sobreentengui quina és l’acció a realitzar. Si la prova difereix de la 
cosa habitual, abans de portar-la a terme t'especifiquen què fer: “Ja has fet el teu equipatge. Ara 
necessites sortir de la ciutat, però t’has d’amagar dels militar o qui saps què et passarà… Utilitza les fletxes 
del teclat per escapar. Bona sort!”  
 
A mesura que avança el joc, les regles són coherents, sempre s’ha de fer el que sigui necessari per poder 
sobreviure, en cap moment es contradiuen. 
 
2.1.6. Presencia d’elements que potencien la immersió del jugador 
És important aconseguir persuadir al jugador de tal manera que durant el temps que està jugant s’evadeixi 
del món real i entri dins del cercle màgic. L’alumne ja no es troba a casa seva, sinó que es troba en un 
altre país i es veu forçat a fugir de les forces militars per tenir idees contràries al seu règim.  
 
Per aquest motiu és tan important l’entorn gràfic. Cal generar uns escenaris seductors que et portin a un 
nivell d’immersió al qual no es pot arribar amb el paper escrit. Contra viento y marea té molt guanyat com a 
joc educatiu, però coixeja en aquest àmbit. Els gràfics són fluixos i criden poc l’atenció; els personatges 
estan pocs elaborats, tenint la majoria els mateixos trets físics i a la vegada són poc expressius i els 
escenaris manquen de detalls.  
 
No existeix la possibilitat de modificar el teu avatar, això provoca que la vinculació emocional amb ell i per 
tant, la immersió dins del joc, és molt més baixa que si el poguessis crear al teu gust. Tot i que sí que el 
pots escollir d’entre un ventall de possibilitats força ampli. El personatge és un adolescent en tots els 
casos, fet que ajuda que la vinculació personal del target a qui va dirigit amb el personatge sigui més 
propera i sincera. El joc es viu en primera persona tota l’estona, a la pantalla es veu el que observa el 
personatge amb els seus propis ulls.  
 
A través del so i els efectes sonors produïts a causa de les accions que fa un mateix, es viu més d’aprop la 
realitat del personatge. Això, juntament amb la narrativa que se segueix durant tot el joc potencia l’interès 



2.2. Aspectes pedagògics 
2.2.1. Definició dels objectius educatius 
Els objectius pedagògics i educatius són clars i concisos i estan relacionats amb un problema educatiu 
important, tot i que es podria definir millor com a un problema de caire social.  
 
L’objectiu pedagògic principal és el coneixement de la problemàtica específica dels refugiats que estan 
expatriats per motius de guerra, motius polítics o per persecucions.  
 
Es pretén reforçar el coneixement i la compressió sobre els refugiats dels alumnes, tot informant-los i 
conscienciant-los.  
 

 

En aquest joc, l'estudiant viu la fugida d'un jove 
des de l'opressió al seu país d'origen quan és 
detingut per les forces de l’ordre, per considerar-lo 
dissident, fins a l'exili al país d'asil. Específicament 
s’ensenya d'on provenen els expatriats, quines 
situacions han d'afrontar i com s'adapten a les 
seves noves vides. S’explica la seva problemàtica i 
els recursos de supervivència que empren tant 
com les estratègies per sobreviure als processos 
burocràtics als quals són sotmesos.  
 

 
Per tant, estem parlant d’uns objectius que es basen en transmetre coneixements però a la vegada són un 
exercici de sensibilització a partir de la simulació de les dificultats i les estratègies tan extremes a les que 
arriba un refugiat per poder sobreviure.  
 
El joc no es podria considerar un manual de supervivència adreçat als refugiats tant com un joc de 
sensibilització dirigit als alumnes del món occidental. Es tracta de què els educadors puguin ajudar als 
alumnes a entendre la importància de tractar als refugiats amb tolerància i respecte. 
 
2.2.2. Integració als objectius curriculars del curs 
Els creadors del joc expressen que les migracions forçades poden ser un tema rellevant de discussió dins 
d'assignatures com la geografia, la literatura, l'art, les ciències socials i la història.  
 
Però segons el currículum de l’Educació secundària obligatòria (ESO) generat pel departament d’educació 
de la Generalitat de Catalunya1, aquest joc seria l’indicat per impartir-se a les classes d’Educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania. En elles entrarien l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i 
els drets humans -impartida durant el tercer curs- i Educació eticocívica -del quart curs. Aquestes 
assignatures pretenen “promoure el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables i 
democràtics i possibilitar la transformació personal i l’adquisició de competències i habilitats necessàries 
que contribueixin a l’assoliment d’una societat més lliure, justa i equitativa.”2 Aquesta és la idea base de 
“Conta viento y marea”.  
 
Tot mirant el currículum3 d’aquestes assignatures trobem que els objectius d’ambdues són molt semblants 
als que busca el joc. Com a principals objectius en comú trobem que ambdós pretenen ensenyar a 
conviure i a ser ciutadans i ciutadanes millors en un món global tot reconeixent la diversitat social i cultural 
tot mostrant respecte per cultures diferents a la pròpia; a més que intenten mostrar com identificar i rebutjar 
les situacions d’injustícia i discriminació.  
 
1 Generalitat de Catalunya. Curriculum Educació Secundària Obligatòria, 2007. 
<URL:http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe124c3b-2632-44ff-ac26-dfe3f8c14b45/curriculum_eso.pdf> 
2 Op. Cit., pàg. 142. 
3 Op. Cit., pàg. 146-147.  



2.2.3. Grau d’integració dels objectius del joc amb els objectius pedagògics 
Existeix una connexió total entre els objectius del joc i el que es pretén ensenyar a l’alumnat. El motiu és 
que el jugador, dins el joc, ha de sobreviure a les condicions extremes que pateix un refugiat i són 
aquestes condicions i aquestes vivendes les que es volen transmetre al jugador per tal de sensibilitzar-lo. 
Viure en l'exili sovint implica que els refugiats depenguin al principi de la bona voluntat d'altres persones 
per satisfer les seves necessitats més bàsiques, com l'alimentació, un lloc on viure o la roba. Els refugiats 
també depenen dels altres per sentir-se ben acollits i així poder contribuir de diferents maneres dins de les 
seves noves comunitats. El joc pretén conscienciar als alumnes d’aquest fet a partir del joc i les proves que 
han de superar a partir de complicades decisions a prendre. 
 
2.2.4. Adequació dels objectius pedagògics al perfil del grup d’estudiants    
Els objectius i el to de comunicació dins el joc són els adequats pel target al qual va dirigit, no és complicat 
d’entendre’l però tampoc està narrat com per a infants. El tractament que es fa sobre la violència també 
està encertat: està treballat tan de manera gràfica com sonora. A l'estar realitzat amb il·lustracions no és 
un tractament desagradable però a la vegada et fa comprendre per les situacions injustes que pateixen els 
refugiats. Per exemple, es pot observar com quan el refugiat està responent al qüestionari realitzat per la 
policia i té idees contràries al règim, aquests li donen un cop i reixa sang sobre el paper.  
 
No cal tenir massa experiència en el món dels videojocs per saber-ne jugar, ja que és un joc d’ordinador el 
qual només es necessita un ratolí i un teclat per poder-ne realitzar les funcions bàsiques.  
 
La part gràfica del joc és força fluixa, ja que està més centrat en la part educativa. No s’ha aconseguit 
trobar una bona connexió i resolució entre ambdues. Però pel públic al qual va dirigit no és el més 
important de tot. El perfil al qual va dirigit el joc és un perfil occidental, està destinat per a alumnes 
europeus, ja que trobem el joc en els dotze idiomes següents: castellà, anglès, danès, francès, alemany, 
islandès, grec, finlandès, noruec, suís, estonià o rus.  
 
Atès que s’ha de tenir recursos de maquinària i necessitat d’internet, i la possibilitat de tenir un ordinador 
per a cada persona és baixa, els alumnes podrien jugar de dos en dos o fins i tot arribar a jugar en trios en 
un mateix ordinador. Aquest fet facilita que sorgeixen debats en aquests petits grups a la vegada que es 
juga. 
 
2.2.5. Integració del joc a la planificació de l’activitat educativa 
Contra viento y marea és un joc que es pot integrar perfectament en l’ambient d’una aula d’alumant 
d’educació secundària obligatòria (ESO). 
 
No cal donar un material previ a l’alumnat, ja que durant el desenvolupament del joc existeix informació 
complementària en l’apartat “In-fórmate”. Aquí els estudiants podran llegir sobre els drets humans i la llei 
internacional, així com històries personals dels refugiats. Els alumnes poden veure pel·lícules i escoltar als 
refugiats explicar les seves experiències, les seves fugides, l'arribada a un país nou, haver de començar en 
una nova escola o trobar un treball. De la mateixa manera, a l’inici de cada prova -de cada subescenari- 
existeix una cut scene curta que a poc a poc et va narrant i introduint la història que estàs vivint com a 
refugiat. També s’explica de manera escrita el què succeeix i el que has d’anar fent. 
 
El joc, a més, es completa amb una guia per a professors i educadors que es compon d'activitats i 
dinàmiques concretes per a cada bloc. S'ofereix material informatiu, exercicis i temes de debat per reforçar 
la comprensió dels nens i nenes en temes relacionats amb refugiats. Els educadors poden ajudar als seus 
alumnes a entendre la importància de tractar als refugiats amb tolerància i respecte. El Comitè espanyol 
d'ACNUR ofereix materials didàctics gratuïts per a professors de primària i secundària, que inclouen 
quaderns d'activitats, revistes, vídeos i jocs. Aquests materials també es poden utilitzar en àmbits 
d'educació no formal. 
 
 
 



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

 

La planificació de la metodologia d’avaluació 
pedagògica dels alumnes està poc detallada. 
Dintre del joc no hi ha un còmput d’errors, ni 
puntuació, ni temps de reflexió. Però en 
canvi, trobem que sí que existeix una 
avaluació. Aquesta és existent en quant 
l’alumne va aconseguint superar els nivells i 
anar avançant al llarg de la duració del joc 
arribant a una autoavaluació per part de 
l’alumnat, la qual ve donada per passar o no 
passar la prova a portar a terme. A la 
pantalla incial del joc es pot obervar un 
seguiment de com portes la partida i quines 
proves has superat i quines no. En aquesta 
pantalla existeixen dotze punts, les dotze 
missions, i si s’han superat apareix un tick al 
damunt.  
 

En canvi, la manera d’avaluar els coneixements apressos dins el joc és molt àmplia. Com ja s’ha comentat, 
existeix una guia per a professorat dins la qual existeixen diferents activitats relacionades amb cada 
subescenari existent. Aquestes activitats consten d’exercicis ben diversos:  
 
Exercicis de sensibilització com podria ser “Els nostres noms són un bon exemple de com les cultures de 
tot el món ens han influït al llarg de la Història. Aconsegueix llibres sobre l'origen dels noms i porta'ls a 
classe, o demana als alumnes que busquin en Internet el significat dels seus noms, així com el seu origen. 
Després demana als alumnes que presentin els resultats a la resta de la classe, i debatin sobre quines 
cultures, països i religions, han tingut influència en els seus noms. Debat la importància que pot tenir el 
nom d'una persona en relació amb la seva identitat o com podem reaccionar davant noms estranys.” 3 
 
De comprensió, com per exemple “Divideix als alumnes en grups més petits. Demana a cada grup que 
discuteixi sobre quin dret humà creuen que tots haurien de tenir i que facin una llista amb els 10 més 
importants. Cada grup ha de presentar la seva llista a la classe i després ha de fer una llista amb els drets 
que consideri tan importants que, si els anessin arrabassats, no tindrien més remei que fugir del seu país.”3 
 
Exercicis interactius: “Dividir la classe en parelles: un farà el paper de ciutadà del país d'acolliment i l'altre 
el de refugiat. Com verbalment no s'entenen recorreran a un altre tipus de comunicació: escriuran en la 
seva esquena amb el dit les lletres del missatge que volen transmetre.” 3 

 
Propostes de debats com podria ser debatre l'article 30 de la Declaració Universal dels Drets Humans amb 
la classe. I finalment existeixen dinàmiques que poden anar tant sobre realitzar una petita representació a 
partir d’un text fins a exercicis relacionats amb les mesures preventives que s’han de prendre per evitar 
que la gent arribi a convertir-se en refugiats del seu país.  
 
Es pot afirmar que Contra viento y marea és un joc educatiu, ja que quan s’aprèn quelcom s’hi ha d’avaluar 
el grau de comprensió dels conceptes bàsics adquirits.  
 
 
3 ACNUR. Guia per a professorat, 2004. <URL:http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/index.html> 
 
2.2.7. Ús proporcionat de recursos documentals 
En el joc es proporciona recursos i material didàctic en dos apartats diferents.  
 
En el primer, “In-fórmate” hi ha recursos específics per a cada trema tractat durant el joc, és a dir, material 



classificat segons l’escenari en que et trobes. Aquest va des d’articles, pel·lícules, enllaços a webs 
d’interés, audicions fins a entrevistes realitzades als mateixos refugiats. Aquest apartat és una bona font 
d’informació complementària a partir d’enllaços externs al joc.  
 
Durant el transcurs del joc i la realització de les proves, es recorda a l’alumnat que pot visitar aquesta 
informació extra: “Troba més dades a In-fórmate”, el qual és un enllaç que et porta directament a la 
informació adequada per a la prova que estàs portant a terme.  
 
En l’altra apartat, “Per professors”, es troba la guia pel professorat amb totes les activitats tant educatives 
com lúdiques que poden realitzar amb els seus alumnes però també es troben enllaços d’interés com 
poden ser:  
 

Enllaços de recursos didàctics per professors i educadors 
El text complet de la Declaració universal dels Drets Humans 
Documents complementaris sobre Refugi i Asil 
Recursos relacionats amb la defensa dels drets humans en l’ONU 
ONGs hispanoamericanes que treballen amb els drets humans, els refugiats i els desplaçats.  

 
Tots aquests recursos faciliten la realització de les classes. El professorat ja té tot el material necessari en 
les seves mans, no ha de buscar-lo externament.  
 

  
Apartat d’In-fórmate Guia per a professorat  

2.2.8. Planificació dels recursos necessaris per dur a terme l’activitat d’aprenentatge 
El professorat necessita una aula informatitzada amb ordinadors suficients per l’alumnat: un ordinador 
cada dos o tres alumnes. És necessari tenir connexió a Internet amb un explorador; Safari, Google Chrome 
i Firefox són compatibles.  
 
La duració variarà depenent de les activitats a realitzar. El joc aproximadament es triga una mitja hora en 
finalitzar, segons el nivell del target. Però després es poden realitzar activitats complementàries al joc 
interactiu, per el que és recomanable emprar un parell o tres de sessions d’una assignatura. Tot depèn del 
grau de profundització al qual es vulgui arribar. 
 
2.2.9. Atenció a la diversitat 
Contra viento y marea no respecta la base del Disseny per a tothom no considerant la diversitat de 
l’alumnat, tant la diversitat socio-cultural com la psicopedagògica. Per una banda sí que es pot escollir 
l’idioma del joc -fins a dotze de diferents- però per exemple en cap moment es pot escollir la grandària de 
la tipografia o que tot estigui narrat de manera auditiva per tal que les persones amb dificultats per a la 
lectura hi puguin jugar.   
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l’alumnat, tant la diversitat socio-cultural com la psicopedagògica. Per una banda sí que es pot escollir 
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Els vídeos també es veuen molt petits, encara que 
sí que et deixa escollir amb quina resolució el vols 
veure. Massa espai desaprofitat a la pantalla.  
 

   
2.3. Aspectes d’usabilitat 
2.3.1. Facilitat d’ús 
Té unes funcionalitats força bàsiques i molt intuïtives; fàcils d’aprendre i recordar. Les accions a dur a 
terme amb el teclat són combinacions molt bàsiques: les fletxes per establir la direccionalitat del 
personatge. Però en la seva major part per realitzar accions dins el joc s’empra el ratolí.  
 
La pantalla inicial està dividida en els tres escenaris existents, els que a la seva vegada estan dividits en 
quatre punts que corresponen a les proves a superar. Aquest fet facilita al jugador el fet d’entendre com 
està distribuït el joc, per on va i quant li queda per acabar. A més de poder escollir quina prova fer sense 
haver de passar per totes les anteriors, per si es vol profunditzar en una en concret. 
 
2.3.2. Errors i punts morts 
No he trobat cap error d’usabilitat a Contra viento y marea. És compatible amb tots els exploradors 
d’Internet provats: Safari, Google Chrome i Firefox. El material complementari es pot descarregar de 
manera còmoda i fàcil, no hi ha cap problema, es descarrega un fitxer PDF que amb un programa com 
Adobre Reader es pot visualitzar correctament. L’únic contratemps existent es troba dins l’apartat In-
fórmate, per poder veure els vídeos necessites tenir el reproductor Quick Time. Però és un problema 
menor, ja que és fàcil de solucionar, només cal instal·lar-se el programa. 
 
2.3.3. Facilitat d’instal·lació del joc 
No és necessita cap instal·lació prèvia per poder jugar al joc. Només cal tenir connexió a internet i es juga 
on-line. No cal instal·lar cap programa ni cap pluggin per fer funcionar el joc en si. En canvi, si es vol 
emprar el material complementari, cal tenir instal·lat el Quick Time i un lector de PDF. Tot i així, la facilitat 
per a jugar-hi còmodament està assegurada. 
 
2.3.4. Compatibilitat amb les diferents plataformes 
Com ja s’ha comentat, Contra viento y marea és un bon joc per a ser emprat en una aula. La compatibilitat 
és ideal amb les plataformes utilitzades als centres educatius, ja que es pot obrir amb qualsevol explorador 
d’Internet: Safari, Google Chrome, Firefox, etc. El fet de no haver d’usar CD’s, fa que es perdi menys 
temps en començar la classe i puguis arribar a un públic més nombrós, així com ser utilitzar en una 
quantitat més gran d’ordinadors.  
 
La partida del joc es pot guardar, es fa facilitant el teu correu electrònic i una contrasenya. Per una banda, 
que es pugui guardar és un bon punt de partida però considero que hauria de trobar-se un altre sistema, 
perquè pot ser que hi hagi nens i nenes que no comptin amb un correu electrònic personal. Tant les 
plataformes de Gmail, Hotmail i Yahoo són compatibles amb el joc.  
 
 
 
 
 



 
 
 

2.3.5. Accessibilitat 
L’accessibilitat no és totalment l’adequada. Com ja s’ha comentat anteriorment,  no hi ha possibilitat 
d’adaptar el joc per a alumnes amb necessitats educatives especials, és a dir, no es proporciona una 
interfase ajustable segons les característiques dels usuaris: no es pot modificar la grandària de la lletra per 
exemple, ni dins del joc ni en la plataforma d’informació complementària on inclús és d’una grandària més 
petita. I els vídeos es veuen massa petits, desaprofitant tota la pantalla de l’ordinador. El mateix succeix 
amb la Guia per a professors, In-fórmate i el propi joc, en tots es desaprofita l’espai de la pantalla. Aquest 
és un gran aspecte a millorar.  
 


