
ANÀLISI DEL JOC 
 
 
 
 
 

 

 
I. MÓN FICTICI (GAME WORLD) 

1. Naturalesa del món del joc 
 
En aquest videojoc/app trobem una estructura de jocs aniuats en el que no trobem cap fil 
conductor ni cap tipus d’historia més que el fet que es tracta d’un aprenent d’arts marcials que va 
aprenent tècniques a la vegada que es va desenvolupant el joc. 
No trobem un món incoherent, ja que el context comentat podria ser una situació “real”, o com a 
mínim factible.  

En quant als jocs aniuats, cal dir dues coses: 
- Que sempre tracten de la mateixa temàtica; resoldre les diferents operacions aritmètiques que 
es van plantejant. Varia lleugerament la difcultat i la tècnica, però en general són sempre similars. 
- No hi ha cap tipus de relació entre la tímida trama argumental que podem arribar a identificar al 
videojoc i la tempatica dels minijocs: les arts marcials i les matemàtiques no són dos temes que 
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no tenen gaire a veure. Potser si es tractés alguna altra asignatura curricular com educació física 
o quelcom de coneixements culturals quedaria més integrat en la trama. L’altra opció seria trobar 
una trama on les matemàtiques estiguessin més presents, com anar a comprar al supermercat. 

2. Trama argumental 
 
En aquest videojoc no tenim una trama argumental explícita, ni ens explique la història a cap lloc, 
però veient els personatges i els objectius, entenem que el rerefons utilitzat per conduir el joc 
seria el següent:  
El jugador es posa en la pell d’un jove aprenent ninja que ha d’assolir unes certes tècniques 
marcials per poder ser un experts en la matèria i ser capaç d’enfrontar-se a algun malvat per 
salvar el món. Només el podrà derrotar si duran tel procés ha après tot allò que el Mestre d’Arts 
Marcials li ha anat ensenyant. Sabem que aquests ceneixements queden assolits ja que el Mestre 
a la vegada fa d’arbitre i ens va guiant fins al combat final. 
 
3. Personatges 
 
1. - Nom i significat simbòlic 
 
El personatge principal és el que controla el jugador, i és aquest mateix el que posa nom al seu 
alter ego virtual. També és el nen qui decideix si vol veure’s representat per un personatge 
masculí o femeniní.  

Per si el jugador no volgués nombrar al seu avatar, es dona un nom predeterminat segons el 
sexe: pel masculí es dirà Nao i pel femení Tomiko (noms bastant més habituals a la cultura 
oriental que no pas a la nostra). 
Això es deu, probablement, al fet de voler integrar encara més a la persona que juga en el joc: si 
tens un nom adequat a l’entorn en el que estas jugant t’hi sent més ficat. 
Tot i que el fet de poder nombrar al personatge amb el nom real de la persona també fa que et 
sentis prou integrat: de fet el nen pot sentir que realment és ell qui està jugant.  

De la primera manera (nom predeterminat) és “ell” convertit en un ninja, de la segona “ell” és un 
ninja. Es pot escollir el que més agradi. 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
 

ROL ACTANCIAL:  
Aquest primer personatge desenvolupa la funció d’heroi, és el protagonista del videojoc, i a l’hora 
és el receptor dels beneficis que ofereix guanyar. 
 
ARQUETIPS i DESCRIPCIÓ PSICOLÒGICA:  
Respresentaria la figura de l’aprenent d’una disciplina d’arts marcials: llest, disciplinat, amb les 
coses clares, educat, que apren ràpid, líder al que tot li surt bé i pot anar avançant. 
El fet de que aquest personatge sigui l’alter ego del nen al joc fa que el jugador senti que també té 
aquestes característiques i que ha de lluitar per mantenir-les. 

 
 
 
 
 



 
- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo) 
 

VESTUARI: 
La vestimenta d’aquest personatge-heroi és 
bastant limitada: existeix la masculina i la femenina 
(que com és d’esperar, van asignades al sexe que 
s’hagi triat: si jugues amb un avatar masculí no el 
podràs vestir amb la vestimenta femenina). 

El que si es pot triar són els tons de vestimenta 
que volem pel nostre avatar, però no desde el 
minut 0 en el que comencem a jugar: aquesta 
opció d’escollir es va desbloquejant a mesura 
que anem avançant en el joc. 
Inicialment ens ofereixen els tons lilosos i a mesura que va passant el joc podem comprar (amb 
les monedes que anem guanyant) el vermell, groc, blau, verd, taronja, platejat, daurat, blanc i 
negre. 

Cal destacar que tot i ser les mateixes gammes, les de la vestimenta masculina són lleugerament 
més fosques, serioses. Les femenines són més vives. 
Tots dos personatges van vestits de manera que s’identifiquens ràpicament amb les arts marcials 
i els ninjes: cinturó, cap tapat, venda al cap amb algun símbol,... 
 
MORFOLOGIA:  
Són personatges amb el cap bastant gran respecte a la resta del cos, fet conegut com a neotècnia 
i que s’utilitza per marcar més els trets infantiltzats de l’avatar. Tampoc tenen mans ni peus, 
simplement tenen terminacions arrodonides a les seves extremitats, això fa que estiguin en relació 
amb la resta del cos, tot molt senzill i fàcil d’identificar. Tots aquests elements fan que ràpidament 
aparegui al cap una clara similitud amb unes altres petites heroïnes como són les Supernenes. 

    
 
Un altre fet curiós es que ningun dels dos personatges obre els ulls en cap moment del joc, 
probablement exagerant més un dels trets més caracterísitics de la fisonomia oriental, com son 
els ulls resgats. 

 
ATREZZO:  
Mentre es juga, en alguns nivells l’aprenent/heroi utilitza una arma de les arts marcials, una 
estrella de metall afilada per simular que la tira al resultat correcte que el jugador ha marcat a la 
pantalla tàctil. D’aquesta manera hi ha més interacció entre l’avatar i la persona que juga. 
 
 
 



- Aspectes de l’animació 
 
L’animació del personatge mentre juga és bastant senzilla. Tot i això, sovint no es veu perque el 
dispositiu no funciona de manera correcta i queda estàtica la imatge fins que s’acaba el moviment. 
Són moviments relacionats amb el mon de les arts marcials: patades a l’aire, tombarelles, tir 
d’estrelles com ja s’ha comentat abans, etc. Es tracta de moviments molt limitats i repetitius, ja 
que si un nivell tracta de resoldre 15 operacions, el personatge realitzara les 15 vegades la 
mateixa maniobra, sense cap tipus de variació. 
 
2. - Nom i significat simbòlic 
 
Sovint, apareix també un altre personatge: el Mestre d’arts marcials, el qual no té un nom conegut 
ja que no parla ni explica res relacionat amb ell, únicament sabem que fa sorollets per felicitar-nos 
quan ho fem bé. 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
 
ROL ACTANCIAL:  
Aquest segon personatge desenvolupa una doble la funció:  

- La primera és molt clara i es tracta de l’arbitre,que juntament amb els diferents marcadors 
que podem observar a la pantalla, ell va apareixent per la dreta per comunicar-nos si 
portem un bon ritme a la partida o si pel contrari hem de posar-nos les piles. 
També és ell qui ens diu el resultat final de cada nivell i ens obsequia amb una, dues o tres 
estrelles segons la perfecció de la partida. 

- D’altra banda es podria incloure en el rol d’ajudant o facilitador, però d’una manera més 
simbòlica: ell és el Gran Mestre d’arts marcials i el nostre personatge un simple aprenent. 
En realitat és ell el que ens està ajudant a ser un gran ninja, està fent que aprenguem les 
diferents tècniques, tot i que de manera explícita al joc no realitzi cap tasca com a ajudant. 

 
ARQUETIPS i DESCRIPCIÓ PSICOLÒGICA:  
Respresentaria la figura del mestre que ensenya a  l’aprenent d’una disciplina d’arts marcials: 
savi, gran, experimentat,... però al contrari de la majoria de personatges d’aquestes 
característiques, aquest inclou un punt de vell boig i graciós que normalment no es relaciona amb 
algú intel·lectual. 
 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo) 
 
VESTUARI: 
Ajuda molt a identificar-lo com el Mestre d’Arts Marcials, ja que porta una túnica creuada i unes 
sabatilles. En aquest cas ja no va vestit tot ell de la mateixa gamma cromàtica, probablement 
perque ja no es vol crear aquesta impressió de neutralitat com als ninje, sino que més aviat es vol 
sorprendre, cridar l’atenció i per això s’utilitzen diferents colors. 
  
MORFOLOGIA:  
Igual que els ninjes, trobem un cap excessivament gran en relació amb la resta del cos. A més se 
li dibuixa una lleugera panxeta que també faria al·lusió a la neotècnia, infantilitzant així el 
personatge. Tampoc té mans ni peus ni es poden acabar de diferencia els ulls de manera correcta 
en cap moment, però s’intueix que podrien ser unes ratlles blanques (molt marcades, per cert) 
que estan situades a sota de les prominents celles, que juntament amb la llarga perilla que es 



deixa sota la boca són altres trets característics d’aquest arquetip de mestre savi. Podem veure 
algunes semblances físiques amb el mestre d’arts marcials d’alguna serie de televisió infantil, com 
 American Dragon (físic únicament ja que aquest si que compleix la premisa de “seriós”). 
 

   
 
 

 
ATREZZO:  
Aquest personatge sempre apareix amb unbastó de fusta que aixeca en senyal de glòria, indicant 
que ho estas fent bé. El mou amb molts energia, impropia d’una persona de la seva possible edat. 
Aquest bastó té lligats un tros de cinta o corda, pobrablement per indicar que ja s’ha trencat a 
causa del seu ús o de la seva llarga durada ii d’altra banda un petit llaç vermell que el 
personalitza. Aquest bastó també sol denotar poder, i en aquest cas coincideix, ja que és 
l’instructor simbòlic del ninja. 

 
- Aspectes de l’animació 

 
Com ja s’ha dit abans, aquest Mestre es caracteritza per una energia que no té res a veure ni amb 
la concentració de les arts marcials ni els moviments habituals per la seva edat. Tot i així, la seva 
animació per l’espai és molt limitada, nómes entra i surt desde la dreta de la pantalla en sentit 
linial. La seva formça ve donada pels ràpids moviment de la mà i el barrot i les diferents ganyotes 
qe fa. 
 
3. - Nom i significat simbòlic 
 
Com es pot intuir als objectius del joc, als últims capítols d’aquest joc trobem un personatge 
malvat al qual s’ha d’enfrontar el nostre heroi. Però no és possible fer un anàlisi complert d’aquest 
personatge ja que com s’anirà veient durant tota la fitxa, el joc encara està en construcció hi ha 
cert nivells que encara no estan disponibles, i per tant no es pot accedir a veure com serà aquest 
últim. 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica 
 
ROL ACTANCIAL:  

Jugaria el rol d’antagonista, el que va en contra de l’heroi i s¡hi enfrontarà per conquistar la 
victoria. 

ARQUETIPS i DESCRIPCIÓ PSICOLÒGICA:  
Estariem davant del “dolent de la pel·lícula” probablement agresiu tot i que en aquest cas dubto 
que aquest aspecte es manifesti, sino que serà més una batalla intel·lectual, i que per tant 
guanyarà l’heroi, que sempre és més llest que el malvat. 



4. Objectes simbòlics significatius (game tokens) 
 
Al acabar cada nivelll, si l’hem superat i el resultat és prou satisfactori, es premia al jugador amb 
una espècie de cromo i s’obre un àlbum on es van col·leccionant tots aquells que ens van donant 
a cada nivell. Aquest Game Token no té res a veure ni amb les matemàtiques ni molt menys amb 
les arts marcials, però és un element que motiva motl als nens a seguir jugant. 
 
5. Estructura espacial i escenaris 
5.1. Escenaris (descripció i simbolisme) 
 
En aquest videojoc podem trobar diversos escenaris: 

- Els inicials, on escollim l’alter ego,  el tipus d’operació que volem practicar i la tècnica Ninja que 
utilitzarem cada vegada ( aquestes es van desbloquejant a mesura que avancem). Aquest primers 
escenaris són bastant simbòlics ja que no tenen res a veure amb la realitat, ni apareix cap 
element amb el que es pugui relacionar. 

   

   

- Els mapes gairebé zenitals on veiem els 5 nivells de cada tècnica i podem comprovar quants ens 
queden per desbloquejar la següent i també les estrelles obtingudes a cada nivell superat, que 
apareix en verd, mentre que si encara no està superat apareix en vermell. Els no accessibles 
encara tenen a sobre un candau. Aquests segons escenaris intenten ser més realistes, amb la 
introducció d’un mapa de fons per a poder-nos situar, tot i ser simbòlic perque els hexagons no 
tenen cap correspondència real, més que una possible relació amb alguna cosa similiar a les 
bases dels camps de bèisbol. 

   



- Els escenaris on juguem: a cada paquet de 5 minijocs aquest varia, pero sempre son espais 
exteriors (patis, plaçes, boscos) i solen aparèixer elements de la cultura oriental. En aquest últims 
varia lleugerament la perspectiva desde la que juguem, per a que tots els elements entrin a la 
pantalla. Cada una de les tècniques té un escenari deferent (que es repeteix a casdascun dels 5 
nivells per tènica i també als apartats de les quatre opracions matemàtiques, es a dir, els primers 
cinc nivells de les quatre operacions, i que corresponen a la tècnica de la patada simple estan 
ambientats en un pati interior amb una porta d’un temple, mentre que el segon es dona a un bosc 
amb canyes de bambú de fons. 
Aquest últims són els més denotatius, ja que hi ha una intenció clara de semblar-se a la realitat 
que representen i integrar d’aquesta manera al jugador dins del joc. 

   

 
5.2. Característiques de la representació 
 
Trobem una representació dels escenaris molt infantilitzada i amb il·lustracions molt senzilles, 
basades sobretot en el color, per donar profunditat als elements. S’utilitzen diferents tons mentre 
que s’obvia el negre per perfilar, conseguint així una estètica més suau i uniforme. Trobem un 
fons bastant pla (tot i que amb una certa sensació de profundiditat pels colors, però sí que trobem 
uns elements en 3D i en un pla més proper al jugador , que són on ens ofereixen les  possibles 
solucions a la operació. Aquestes solución venen donades per uns troncs de fusta, que són els 
que ha de derribar el ninja amb les tècniques que està aprenent. 

5.3. Perspectiva (omnipresent o parcial) 
 
Trobem una perspectiva omnipresent en el sentit que veiem tot allò que necessitem per poder 
superar el nivell (en un pmateix pla trobem la operació el ninja que l’ha de resoldre i les possibles 
solucions. A més tot integrat en un escenari acord amb la temàtica.) però d’altra banda seria una 
perspectiva parcial ja que no hi ha cap manera de veure en quin punt del joc ens trobem mentre 
estem jugant ( sí que veiem en quin punt d’aquell nivel estem, perque tenim una barra on ens diu 
quantes operacions hem fet i quantes ens ens queden, però en relació al total del joc no hi ha cap 
referencia ni cap mapa orientatiu).  

5.4. Punt de vista del jugador 
 
El jugador és un element totalment aliè al joc, no hi ha una perspectiva errant en la que el nen es 
pugui ficar a la pell del ninja i aprendre les tècniques d’arts marcials, sino que ho viu i ho veu 
desde fora. Tampoc hi ha una perspectiva omnipresent on ho pugui controlar tot, simplement és 
com si veies la televisió, desde una vista frontal: davant seu passen una sèrie de coses que ell sol 
provocar amb la seva interacció amb la pantalla. 



5.5. Estructura de navegació de l’espai 
 
En aquest cas ens trobariem una barreja entre un laberint unicursal i un multicursal pels següents 
motius: 
- Parlariem d’un laberint unicursal ja que comences pel Nivell 1 i vas avançant per l’únic camí que 
t’ofereixen , que és: després el 2, 3 4,... no et donen opcions per triar: “Ara pots decidir si fas 
primer el 4 o el 10 que et conduiran a diferents llocs” Simplement es seguiex un camí. 
- Multicursal, ja que tot i haver només un camí i un ordre, el joc consta de 4 apartats (pertanyents 
a les diferents operacions aritmètiques) i per tant, tu pots decidir després de fer el nivell 15 de la 
suma si decideixes fer el 16 o marxar a fer el nivell que et toca de la resta, la multiplicació o la 
divisió. En aquest aspecte podem dir que hi ha 4 camins, però segueixen sense estar 
interrelacionats. 
 
6. Estructura temporal 
6.1. Descripció de les dos dimensiones temporals del joc 
6.1.1. Temps intern 
 
El temps intern del joc no és quelcom rellevant, ja que durant les pantalles intermitges està en una 
especie d’stand by, on és indiferent que triguis un o vint minuts en triar el tipus de roba.  
En quant a la finitud del joc podem dir qu eés d’una duració determinada, ja que una vegada es 
passen tots els nivells i es supera al malvat a les pantalles finals, es pot donar per finalitzat el joc. 
 
6.1.2. Temps extern 
  
Es correspon amb l’intern únicament on és rellevant, que és mentre s’estan resolent les operacion 
matemàtiques. D’altra banda, dir que la premura potser ve inclúes més donada pel fet de que si 
no estas tocant res a la pantalla, el dispositu entrarà en repòs i haurem de tornar a desbloquejar-
lo per seguir jugant, que no pas el que es demana per part del joc. 
També cal dir que la música que després el joc (accelerada i aguda) fa que sembli que el temps 
estigui accelerat, més que l’intern l’extern, ja que a la pantalla no està succeint res, però el nostre 
cap està treballant. 
 
6.2. Relació entre ambdós dimensions  
 
En aquest joc trobem una estructura de relació simètrica entre la dimensió real i la virtual: tot i que 
a les pantalles de mapes i menús el temps no sigui quelcom important, a les proves sí, ja que es 
tracta de resoldre les operacion en 100 segons, 1 minut i 40 segons que es corresponen amb el 
temps real. Una vegada passa aquest temps, tot torna a ser indiferent, fins al moment en que 
tonar a començar el següent minijoc. Trobem aquest fet en totes les pantalles que s’han de 
superar.  

6.3. Excepcions del flux general del temps 
 
Com ja s’ha comentat fa un moment, l’unic moment en el qual es fa present la relació entre el 
temps real i el virtual és mentre s’està superant un nivell. A la resta de pantalles el temps no té 
cap importancia, i al no haver tampoc cutscenes ni un story board, ni cap element per seguir una 
trama argumental, el factor temps no és el més revellant d’aquest joc (menys a les parts dels 
minijocs, clar). Per tant, no es trenca el temps ni res per l’estil perque no es un compenent que es 
tingui gaire en compte.  



7. Possibilitat d’actuació del jugador en el món fictici del joc 
7.1. En la configuració de l’espai del joc 
 
Igual que en molts altres aspectes del joc, no hi ha gaire a parlar d’aquest punt, ja que al tenir 
unes funcions tan limitades no permet al jugador configurar l’espai de cap de les maneres. Ve tot 
prederminat i el nen va passant pels estadis que se li marca, però no pot modificar res. 
 
7.2. En la definició de personatges 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el jugador pot triar si vol un avatar masculí o femení i posar-li 
el nom que desitji, o bé deixar-lo amb el predeterminat que entra.  
D’altra banda i a mesura que vagi avançant en el joc i superant nivells, tindrà la capacitat de 
comprar nova vestimenta per personalitzar-lo lleugerament, ja que són vestits d’una sola peça (no 
pots decidir posar-li uns pantalons vermells i una sammareta taronja amb un barret negre). 
 
7.3. En la concreció de la trama argumental 
 
En aquest aspecte el joc és bastant tancat i no dóna opció a triar gaire com serà la historia. Si 
superes tots els nivels t’enfrontes a un malvat i ets el guanyador. Si no els superes no pots 
avançar i per tant el joc no agafa cap altra demnsió alternativa en la que perdre estigui 
contemplat. 
 
8. Referents medials 
 
Com a referents d’aquests tipus de videojocs educatius en el món de les matemàtiques trobem 
Pipo y las matemáticas, on el personatge principals comparteix alguns trets amb els d’aquest 
(neotècnia), entre molts altres. Tots hem jugat a algun joc per practicar les matemàtiques, però 
degut a les noves tecnologies, això es va actualitzant i ara ja no cal jugar a casa amb un ordinador 
i un CD- Rom, ara ho podem fer al metro o esperant al metge, i per tant es fa tot molt més fàcil i 
accessible.  

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 d’aquesta aplicació tampoc les trobem enlloc però són les habituals a la 
majoria de jocs; no fer trampes (que en aquest cas seria utilitzar calculadora per resoldre les 
operacions que s’haurien de fer de memòria). 
Altres regles constituents serien arribar al final del joc per enfrontar-se al malvat i vèncer. 
 
1.2. Regles explícites 
 
No trobem explícitament a cap lloc redactades les regles d’aques joc. De fet no hi ha rés més que 
uns objectius molt breus, explicats de  manera explícita. Al tractar-se d’un joc tant intuitiu ho 
deixen tot al parer del jugador, que no té cap dificultat a l’hora d’averiguar ell sol què ha de fer i 
com es juga.  
Al ser un joc tan senzill tampoc és necessari explicitar què es pot i què no es pot fer, perque ja de 
per sí el joc no té altra funció que clicar sobre la resposta correcta.. 
 



1.3. Regles implícites 
 
El jugador ha de senyalar a la pantalla tàctil el resultat que cregui adient entre les opcions que se 
li donen de l’operació que se li mostra a la pantalla, sempre dins del temps que pauta cada nivell. 
Si aquest temps s’esgota o el jugador fa massa errors, el nivell s’haurà de repetir per tal de poder 
desbloquejar el següent.  

 

2. Objectius del joc (parcials i finals) 
 
En aquest videjoc trobem diferents nivells a l’hora de parlar dels objectius: 

- Els objectius parcials els trobem als diferents nivells: el ninja ha d’anar assolint diferents 
coneixements (tècniques ninjes) a través de les 4 operacions mateàtiques. En total són 5 
tècniques (que es repeteixen als 4 camins d’operacions,és a dir és com si aprengués la mateixa 
tècnica 4 vegades o en 4 parts). 

- L’objectiu final del joc seria, una vegada superats tots els nivells del joc, de tots 4 apartats 
vèncer al malvat que apareix al final amb les tècniques ninjes que s’ha anat aprenent durant el 
camí. Finalment l’heroi serà el just vencedor i un expert de les arts marcials. 

3. Conflicte 
3.1. Naturalesa 
 
Aquest joc té una naturalesa del conflicte de superació personal. Es tracta d’anar millorant 
personalment: Aconseguir fer el mínim d’errors, superar-se en el temps d’execució, combinar les 
dues anteriors,... Si bé és cert que pot jugar més d’un nen, no ho poden fer comunicant-se entre 
ells, ha d’acabar de jugar un i llavors el següent començar. 

3.2. Dimensió 
 
Es presenta un conflicte bastant subtil: es plantejen unes operacions aritmètiques i s’han de 
resoldre el més més ràpid possible i de manera correcta, per tant el conflicte seria contra un 
mateix, pero no es presenta un personatge al que enfrontar-se, exepte als últims nivells, on si que 
trobem un antagonista. Tot i així, aquest conflicte més elemental de les últimes pantalles tampoc 
és directe, ja que al tractarse d’un problema intel·lectual, els personatges estan distants en l’espai 
(no hi ha cap tipus de contacte). 
 
3.3. Intensitat 
 
El conflicte d’aquest joc es duu a terme de manera bastant ràpida i pot arribar a ser intensa 
depenent del nivell del jugador, ja que el fet de comptar amb un temps per passar cada pantalla fa 
necessari estar en tensió i molt concentrat per poder resoldre correctament el que es presenta. 

4. Estructura de relació entre jugadors 
4.1. Composició 
 
Com aquest videojoc està composat en la gran part únicament per persontages, però només hi ha 
un jugador real, per tant és una composició simple en la que un únic jugador controla tots el 
videojoc (en la mesura de les limitacions del joc) 



 
4.2. Possibilitats de relació 
 
A causa dels fets explicats a l’apartat anterior, no hi ha cap tipus de relació possible, ja que al 
tractar-se d’un joc individual i sense cap conexió a plataformes d’interacció amb altres jugadors, 
no trobem cap possibilits de relació. 
Seria factible el fet de crear una xarxa perque, igual que a l’últim nivell s’enfronta a un malvat, 
durant altres pantalles es pogues enfrontar al ninja contra altres ninjes que estguessin en línia (i 
per tant, a altres nens interessats també en el joc.). Però això és massa perillós tractant-se d’un 
joc intal que tanta cura té de la protecció dels nens, com veurem més endavant. 
 
5. Seqüència del repte 
 
La seqüencia del repte d’aques videojoc és d’instància: això vol dir que trobem un patró que es 
repeteix en cadascún dels nivells del joc (aquest patró seria entrar a un nivell i haver de resoldre x 
operacions en 100 segons euivocant-se les menys vegades possibles) mentre que també trobem 
una part que va canviant: mai obrirem un nivell dues vegades i ens sortiran les mateixes 
operacions: Aqest aspecte del joc es regula algoritmicament i per tant cada vegada apareixen 
unes operacions a l’atzar que fan que el joc estigui en canvi constant. Si no logrem passar un 
nivell, la propera vegada que ho intentem no serà igual i per tant tenim més opcions de 
conseguir.ho. 
 
6. Mecanismes d’equilibri de dificultat (a l’inicio o durant el joc) 
 
De manera explícita la dificultat no es pot variar ni abans de començar ua partida, nii durant 
aquesta si veus que es resisteix aquell nivell. Però com s’acab de comentar tampoc és del tot 
necessari, ja que al tractar-se d’operacions aleatòries, si no et saps les primeres, potser encertes 
les segones. 
 
7. Sistemas d’informació  
 
En aquest aspecte trobem un joc bastant transparent, ja que al ser molt senzill no dona opció a 
amagar gaire informació. A més, al ser individual no hi ha tampoc la opció d’ocultar informació als 
altres jugadors, ni als oponents. 
La única informació que no coneix cap dels jugador i que tampoc es pot arribar a saber és quina 
opració sortirà a continuació: no sabrem mai quin suma, resta , multiplicació o divisió se’ns 
presentarà després per seguir superant el joc. Al tractar.se d’un fet controlat per algoritmes, és 
imposible de saber. 

8. Esdeveniments: acciones o decisions, respostes, i estats del joc 
 
Les pantalles superades i els resultats d’aquestes en guarden autmàticament al finalitzar-les i com 
tenim diferents perfils per a cada jugador, ningú té perque accedir al lloc on hem deixat la partida 
la última vegada. 
El fet de poder escollir quina de les 4 operacions aritmètiques es vol practicar està molt bé, 
perque pots fer el que et ve de gust en aquell moment, però potser es podria afegir una cinquena 
en que això fos aleatori i es practiquessin els 4 de cop. Això també milloraria la capacitat de 
reaccionar a les sorpreses, ja que no se sabri que vindria a continuació. També seria bo per la 
rapidesa mental, ja que fa reaccionar més ràpid per poder resoldreu tot quan toca.  



9. Resultats 
 
9.1. Tipus de resultats 
 
Per cada nivell superat el jugador va acumulant monedes (segons la velocitat de ressolució, i que 
serviran, per exemple, per comprar nova vestimenta) i estrelles (segons les vegades que es falli, 
fins a 3 per nivell). També obté una espècie de “cromo” per col·leccionar i anar. 
Per tant trobem que hi ha una part del resultat que és numèrica (el nombre de monedes que hem 
guanyat i la quantificació de la nostra puntuació en estrelles), però també s’obtenen resultats 
“materials” com un cromo per anar col·leccionan, i que no qualitfica ni quantifica el resultat de 
manera directa. 
 
9.2. Marcadores i visualització dels resultats 
 
Podem observar diferents manares de puntuar els aspectes eque interesen de cad apantalla: un 
compte enrrere pel temps ( digital amb els segons), un comptador de monedes ( per la 
recompensa que es va guanyant), etc. Al haver tanta informació a una sola pantalla és massa per 
fixar-s’hi en qualsevol moment: o bé s’ignora o bé molesta massa pom per continuar jugant de 
manera correcta. 

Al dfinalitzar cada pantalla se’ns ofereix un marcador global en forma d’estrelles que ve donat pel 
Mestre de les arts marcials.  

III. CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES DE L’ENTORN 
D’APRENENTATGE 

1.Teories i principis de l’aprenentatge empleats 
 
Aquest videojoc està basat sobretot en les teories cognitivo-conductuals, on primer s’ensenya als 
nens a realitzar aquestes operacions i després intent aplicar els coneixements adquirits a la 
pràctica, mitjantçant, en aquest cas, exeercicis interactius. 
D’altra banda també trobem que si realitzem la feina correctament se’ns premia de moltes 
maneres diferents: amb punts, monedes, estrelles,.. i si la realitzem malament esn la fan 
repetir.Tor i així podem trobar un punt  més proper a la teoria constructivista en l’aspecte que no 
s’explica res sobre el joc: el nen entra, investiga i amb el que descobreix comença a jugar. Això tot 
i no estar gaire potenciat per tractar-se d’un joc molt senzill ja és quelcom interesant i a tenir en 
compte. 
  
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 videjoc trobem diferents nivells a l’hora de parlar dels objectius: 

- Els objectius intermitjos els trobem als diferents nivells (dividits en les 4 operacions aritmètiques i 
subdividits en diferents tècniques ninjes). En cadascún d’aquests 100 nivells el nen ha d’anar 
resolent les operacions correctament. Mentre juga té uns marcadors que li indiquen com ho està 
fent i tot el que va guanyant. Al finalitzar cada pantalla també se li dona un resultat de la mateixa. 

- L’objectiu final del joc seria, una vegada superats tots els nivells del joc, de tots 4 apartats (+, -, 
x, / ) , que l’heroi guanyi a les pantalles finals als antagonistes i sigui el vencedor del joc, un crack 



de les matemàtiques i un expert de les arts marcials. 

Segons la descripció del joc a les plataformes per descarregar-lo: “La missió del jo és entrenar al 
teu ninja Yogotar solucionant operacions matemàtiques.”  
 
2.1.2. Dificultat personalitzada i equilibrada 
 
A cada nivell va augmentant la dificultat de les operacions aritmètiques, i el factor que es va 
requerint averiguar al jugador varia, però no es poden regular segons el nivell del nen, es 
comença pel nivell bàsic i es va pujant; no es pot començar per les pantalles difícils sense passar 
per les anteriors  ni variar la dificultat mentre s’està jugant. 
Cada un dels quatre blocs d’operacions ( suma, resta, multiplicació i divisió) comença per un nivell 
bàsic, no per haver superat tots els nivells de sumes, les restes seran més complicades: Es 
gestionen de manera independent. 
De totes maneres, com les operacions que van sortint als diferents nivells apareixen de manera 
aleatòria, és molt probable que si no som capaços de passar una pantalla al primer intent, 
s’aconsegueixi a la segona, ja que les operacions seran unes altres i es probable que aquelles ja 
se que les sapiguem resoldre correctament, però de manera explícita aquesta dificultat no es pot 
variar ni abans ni durant la partida. 
 
2.1.3. Feedback clar i constant 
 
Aquest aspecte està molt potenciat: A cada resultat que es dona dins de cada pantalla/nivell 
s’especifica si s’ha realitzar correctament o no. Al finalitzar el nivell també es valora en general 
com de satisfactòriament s’ha passat. També es premia el fet de contestar vàries vegades 
seguides de manera correcta dins d’un mateix nivell: això fa que la recompensa “monetaria” sigui 
major, mentre que el nombre d’encerts sense consecució però tenint en compte la premura es 
valora en estrelles (3 és el màxim per nivell). 
 

 
 
2.1.4 Establiment de regles clares i consistents 
 
Aquest videojoc, com ja s’ha explicat no té unes regles explícites però tot i així està molt clar: al 
no interactuar més que amb una pantalla tàctil no cal explicar els comandaments ni hi ha opció de 
jugar de cap altra manera que tocant aquells resultat que es creuen correctes. 
Aquesta regla implícita es manté durant tot el joc, i també s’utilitza a les pantalles no jugables: als 
menús i accesos, que funcionen de la mateixa manera. 
 
2.1.5. Presencia d’elements que potencien la immersió del jugador 
 
L’entorn gràfic del videojoc, tot relacionat amb les arts marcials ( tractat desde una estètica infantil 
i molt agradable per als nens, gens violenta ni agresiva) fa que el nen s’integri al joc i s¡identifiqui 



amb el seu avatar. Es probable que si el videojoc comptés amb algunes cutscenes on s’expliqués 
una historia en la que el personatge que representa a l’alumne  fos el protagonista de les 
aventures, el nen encara se sentiria molt més integrat en el joc. 
D’altra banda no trobem cap reforç per motivar al nen a continuar jugant quan ja porta alguns 
nivells, no se’l motiva de cap manera a seguir aprenent. De fet, aquest videojoc no té com a 
objectiu ensenyar res nou, sino únicament per practicar allò que s’apren a classe. Però estaria bé 
que aparegués algun tipus de motivació per seguir practicant en aquest joc. 
 
2.2. Aspectes pedagògics 
2.2.1. Definició dels objectius educatius 
 
Els objectius educatius d’aquest videojoc no són adquirir cap tipus de nou coneixement sino 
practicar aquells ja assolits, millorar en quant a la ressolució d’operacions aritmètiques bàsiques, 
a través del càlcul mental i de la realització de molts exercicis mitjançant el joc. 
 
2.2.2. Integració als objectius curriculars del curs 
 
Aquest videojoc, segons s’ha pogut averiguar gràcies a les actualitzacions del joc (com s’explica 
més endavant) i no a la versió inicial) està basat en el currículum acadèmic americà “Common 
Core State Standards Initiative per als nens , en els apartats que fan referència a matemàtiques 
primerament, i dins d’aquesta asignatura, la suma, la resta la mustiplicació i la divisió. Analitzant 
els diferents apartats que desde els responsables del joc arriba en relació al Common Core, 
s’arriba a la conclusió que són continguts inclosos al currículum dels nens d’últim any d’educació 
infantil i els 2 primers graus de l’equivalent aquí a la primària, que coincideix amb les edats que 
s’especifiquen a la descripció del joc. 
Amb això també podem comprovar que el nivell de les operacions no és semple linial, va en 
augment a mesura que anem avançant i practicant, ja que abarca contingut de tres cursos 
diferents. 
 
Els apartats que corresponen als 4 blocs en referència al Common Core” són els següents 
Suma i resta:  
CCSS.Math.Content.K.OA.A.3   //  CCSS.Math.Content.K.OA.A.4 
CCSS.Math.Content.K.OA.A.5   //  CCSS.Math.Content.1.OA.B.3  
CCSS.Math.Content.1.OA.B.4   //   CCSS.Math.Content.1.OA.C.6 
CCSS.Math.Content.1.OA.D.8   //   CCSS.Math.Content.1.NBT.C.4 
CCSS.Math.Content.2.OA.B.2   //   CCSS.Math.Content.2.NBT.B.5 
 
Multiplicació i Divisió:  
CCSS.Math.Content.3.OA.A.1  //  CCSS.Math.Content.3.OA.A.2 
CCSS.Math.Content.3.OA.A.4  //  CCSS.Math.Content.3.OA.B.5 
CCSS.Math.Content.3.OA.B.6  //  CCSS.Math.Content.3.OA.C.7 
 
2.2.3. Grau d’integració dels objectius del joc amb els objectius pedagògics 
 
Aquests dos aspectes no estan gens integrats en aquesta aplicació, ja que no té res a veure 
saber multiplcar de memòria ràpidament, per exemple, amb poder derrotar a un malvat éssent tu 
un aprenent de ninja. 
La única vinculació que hi hauria, però motl subtil seria el fet que durant el procés per arribar a 
aquest combat final tant el ninja com el jugador “han practicat molt, han repetit molt una acció per 
acabar-la aprenent i fer d’allò quelcom sistemàtic al seu cap. 



 
2.2.4. Adequació dels objectius pedagògics al perfil del grup d’estudiants    
 
Els objectius pedagògics als quals fa referencia el joc s’adequen perfectament al públic al que es 
dirigeix i és totalment útil, ja que aprendre a fer aquestes operacions és questió d’insistir i fer-ne 
moltes. Per tant, en aquest cas queda clar el públic al que es dirigeix i els continguts són els més 
aduquats per a a aquesta franja d’edat, 
 
2.2.5. Integració del joc a la planificació de l’activitat educativa 
 
Com es tornarà a comentar més endavant, aquest joc no està pensat per estar integrat a la 
classe, ni a les activitat escolars. En tot cas seria una bona activitat extraescolar, per practicar a 
casa aquesta feina enlloc de fer les mateixes operacions a un full, tot seguit però sense rebre un 
resultat inmediat i bastant més avorrit que a la pantalla amb so i alguna que altra interacció. 
 
2.2.6. Integració d’una metodologia d’avaluació pedagògica pels alumnes 
 
Un dels grans punts positius d’aquests videojocs és que en tot moment saps com ho estàs fent, 
com ho has fet i quan et queda per acabar. Es valora la feina en diferents àmbits: tenint en 
compte el temps, tenint el compte els encerts, combinant les dos anteriors, ... i per això el resultat 
pot variar tant entre dues persones que han fet el mateix nombre d’encerts. 
D’altra banda aquest element pot ser en part negatiu, ja que distreu bastan de l’objectiu 
d’aprendre a sumar i restar i pot arribar a descol·locar el fet de tenir tants marcadors, sobretot si 
es té en compte el públic al que es dirigeix. 
 
2.2.7. Ús proporcionat de recursos documentals 
 
Aquest apartat concretament encara està en desenvolupament per part dels creadors del joc, però 
actualment ja podem observar una primera presa de contacte amb els pares dels nens que hi 
juguen, ja que tenen un apartat amb un codi de seguretat inclòs per a que només hi puguin 
accedir els pares (que per cert, com a curiositat, es tracta tmbé d’una operació aritmètica, una 
suma (una mica més complexa que les que han de resoldre els petits) on hi troben dades 
estadístiques dels progressos dels seus fills detallats per operació per nivell, on es poden veure 
els errores i els encerts . També es poden trobar algunes d’aquestes dades en percentatges, que 
sempre solen quedar més clares. 
D’altra banda tenim tota la correspondència ja citada anteriormente al “Common Core” on podem 
veure quines són les competències que es toquen a cada apartat. 
També s’ofereix un seguiment més personalitzat dels progressos dels fills per vía mail a partir 
d’un primer contacte on els pares sol·liciten aquest servei. 
 

   



 
2.2.8. Planificació dels recursos necessaris per dur a terme l’activitat d’aprenentatge 
En aquest apartat cal destacar que  per jugar a aquesta aplicació no hi ha un temps límit ni 
màxim, ja que les partides són de 100 segons i per tant, depenent de quanta estona es disposi, o 
convingui per a un nen d’aquesta edat, s’hi podrà jugar més o menys estona.  
Simplement es necessita tenir a mà una tauleta o en el seu defecte un Smartphone, ja que soón 
les úniques plataformes per les quals està disponible. Són plataformes que agraden molt als nens 
i fan que s’interessin encara més per jugar, tot i que en realitat estiguin repassant matemàques. 
 
2.2.9. Atenció a la diversitat 
 
Podem jugar a aquest videojoc en dos idiomes: en anglès i en espanyol, tot i que realment 
qualseol persona d’arreu del món podria interactuar amb Math Heroes, ja que no apareix cap text 
durant tot el joc. A més les poques paraules que apareixen es poden arribar a interpretar gràcies a 
la gran quantitat de sons les que acompanyen auditivament i sumats a les animacions de cada 
moment i els asectes gràfics  no és gens difícil entendre el joc sigui quin sigui les llengües que 
domines. Per aquest mateix motiu, si el joc s’utilitzés a les aules, no hi hauria cap problema amb 
els alumnes nouvinguts que no dominin la lengua.  
Per tractar-se d’un joc de matemàtiques això és molt més comprensible i normal. Seria més 
sorprenent que això succeís a un joc on s’intenta ensenyar un idioma. 
 

 
 

2.3. Aspectes d’usabilitat 
2.3.1. Facilitat d’ús 
 
Es tracta d’un joc molt intuitiu on, de fet, no són necessàries ni unes regles explícites per 
començar a jugar-hi. Això és deu a que és un joc molt simple, les funcions del qual són molt 
limitades. Per això mateix el públic al que va dirigit hi pot jugar inmediatament, a trevés de la 
pantalla tàctil i sense haver de conèixer ni recordar cap comvinació de tecles, botons, ni res per 
l’estil que dificulta la jugabilitat.  
D’altra banda està molt bé que amb un sol dispositiu (i una sola aplicació) es puguin crear 
diferents perfils per a que cada jugador pugui reemprendre la seva partida allà on la va deixar la 
última vegada sense que ningú el perjudiqui o el beneficii. Si per exemple són dos germans a 
casa, poden jugar els dos desde la mateixa tauleta (obviament no a la vegada, sino en moments 
diferents). 



 
 
A més, per tractar-se d’un joc per nens han cuidat molt els aspectes de privacitat dels menors, 
com desvincular-lo de qualsevol tipus de xarxa social (cosa que actualment ja no s’imagina per a 
la gran majoria dels jocs: molts van vinculats a Facebook o altres plataformes). Tampoc trobarem 
cap tipus d’anunci ni publicitat, tant internes de la companyia com exteriors, d’altres productes que 
res tenen a veure. Gràcies a això els nens no tindran la temptació de desviar-se del joc i accedir 
de manera involuntària a llocs de la xarxa no aptes per a ells. 
A més, no és necessari accés a internet més que al moment de descarregar-lo, per tant l’infant 
podrà jugar a qualsevol lloc i qualsevol moment, tot i no estar connectat a la internet. 
 
2.3.2. Errors i punts morts 
 
Un dels punts més negatius (tot i que a la llarga serà positiu) és que encara està en construcció: 
Hi ha algun nivell que encara no està disponible i sovint fa actualitzar la aplicació per afegir-hi 
nous ítems. Per exemple, al començar aquesta fitxa no hi havia cap tipus de material per als 
pares, mentre que actualment ja es pot consultar un apartat prou ampli. 
D’altra banda es pot observar com les animacions per passar d’una pantalla a l’altre i alguns dels 
moviments que fa el protagonista dins dels nivells de joc es relentitzen, probablement per la 
potència del dispositiu mòbil, però si es ven com un joc per a quasevol Smartphone, aquest 
problema s’hauria d’intentar solventar fent les animacions més dinàmiques o simples per a que el 
joc no es vagi parant. 
Per últim, un punt que s’hauria de millorar és el fet de que actualment no es pot esborrar un perfil 
una vegada creat, és a dir, si es crea un perfil equivocadament o després d’un temps de jugar ja 
no es vol seguir amb aquell perfil, de momento és imposible esborrar-lo. Això és preocupant quan 
el joc va dirigit a nens petits, als quals el encanta tocar i probar-ho tot, i és molt factible trobar-se 
en una estona amb molts perfils creats inútilment. 
Falten nivells perque encara està en construcció. 
 
2.3.3. Facilitat d’instal·lació del joc 
 
Aquesta aplicació és molt senzilla d’instal·lar: és tan fàcil com accedir a http://yogome.com o 
directament als markets dels sistemes operatius (Google Play i Apple Store). 

Igual de senzill és desinstal·lar-la: esborrant l’aplicació del menú i netejant els arxius secundàris 
que hagi pogut deixar mentre funcionaba. 
Si posteriorment es torna a instal·lar aquest joc i no s’han esborrat tots els arxius, s’hauran 
guardat els perfils dels jugadors i la informació en quant a puntuació, acerts, nivells, etc de les 
persones que havien interactuat anteriorment. 



2.3.4. Compatibilitat amb les diferents plataformes 
 
Aquesta aplicació només funciona per Smartphones i tauletes, amb els dos sistemes operatius 
més habituals: Android i iOS, però cap de les dues plataformes són gaire utilitzades als centres 
escolars. 
En algunes escoles es comença a utilitzar tauletes, però tot i així no com a eina de treball sino 
com a suport, i per tant no es compta amb aparells per tots els alumnes i cal recordar que aquest 
joc és indivual. 
De totes maneres, fóra bo recalcar que aquest joc no ensenya res, és únicament per practicar i 
millorar l’agilitat mental i la resolució d’operacions simples, i per tant, és probable que fos més útil 
en l’àmbit domèstic que no pas a l’escola. 
Seria molt útil si s’utilitzés com a reforç per fer feina a casa, com a “deures”, ja que als nens els 
dona la sensació d’estar jugant però alhora estan fent deures de matemàtiques. 
Per tant, tot i no ser compatible amb la plataforma que més fàcilment es troba a les escoles 
(ordinadors: de sobre taula i actualment portàtils) es tracta d’una opció haver-lo dissenyat per 
smartphones i tauletes, que s’usen en un àmbit més informal i “menys aborrit” de cara als nens. 
 
2.3.5. Accessibilitat 
 
La part “jugable” l’App és bastant accesible, en quant al tamany dels pocs elements que s’han 
d’identificar: nombres, els quals són prou grans com per a que es puguin veure correctament 
d’entrada, però no hi ha cap sistema per regular-ho. 
Igual que tampoc trobem cap sistema per variar el cos de lletra dels elements de les pantalles de 
transició (tot i que tampoc hi ha gaire text en aquests) i el text de l’apartat dedicat als pares. 
Això és un problema ja que, tot i la part important del joc és la dels minijoc matemàtics i aquest té 
una mida correcta, tots els altres aspectes són difícils de veure, més encara si es té algun tipus de 
problema ocular. 
La única sol·lució a aquest problema que trobem actualment es troba a l’apartat dels pares, on es 
possible ampliar tota la pantalla amb un doble click, però al fer això la configuració de la pàgina es 
desmunta i torna a ser molt complicat que arribi tota la informació completa i correctament. 
D’altra banda l’aspecte auditiu no es quelcom imprescindible per jugar ni entendre el joc i això el 
fa totalment apta per a persones amb diversitat funcional que tinguin algun problema auditiu. 
Simplement són sons que acompanyen i fan èmfasi en allò que es mostra de manera visual a la 
pantalla.  
En aquest joc tampoc cal interactuar a través de microfons, ja que, com s’ha dit al començament 
la interfícies és únicament una pantalla tàctil (tamany mòbil o tauleta) i per això una movilitat al 
100% tampoc és necessària, sempre i quan es tingui una mà operativa per poder interactuar amb 
la pantalla. 

 


