
ANÀLISI DEL JOC

I. MÓN FICTICI (GAME WORLD)
1. Naturalesa del món del joc

         Si observem el joc en trets generals, es podria arribar a la conclusió de que la naturalesa 
del seu món és representacional coherent, ja que es tracta un tema general durant tot el 
joc, mantenint un sentit dela trama argumental i una realitat lògica. A més, els s'intenta 
representar de forma real i reconeixible tots els elements i s'estableix una relació entre els 
personatges.  Però això és només a trets molt generals. 

         
         En canvi, tot i que manté aquesta representació coherent, 

quan t'endinses en el joc i comences a interactuar-hi, 
s'observa que la seva naturalesa del món és anidada. Es 
tracta d'un joc farcit de petits jocs interns i proves a superar 
(micro jocs), concretament hi trobem  16 micro jocs en total.

2. Trama argumental

RACC Educa és un entorn virtual que està contextualitzat en les accions i reaccions de 
l'actualitat dins de l'àmbit de la mobilitat i la ciutadania. Amb aquest joc, a través 
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d'activitats lúdiques i una comunitat on-line s'ensenyen les actituds que s'han de mostrar 
en conducció, seguretat i civisme.  Permet tenir a l'abast de tothom, els coneixements més 
importants i bàsics sobre el comportament vial. 

Aquests tipus de jocs, s'arrelen al moment en el que vivim, ja que ajuden a ressoldre 
dubtes sobre formació imprescindible per tal d'evitar riscos. A l'actualitat, els joves són el 
19% del cens de conductors i representen el 22% dels morts y el 26% dels ferits greus. És 
per això, que la trama del joc ajuda a mentalitzar a tots els nens del que no s'ha de fer i quin 
és el comportament adequat dins la ciutadania, per evitar que en un futur formin part 
d'aquests percentatges. 

Dins d'aquesta trama argumental, que es podria resumir com el “el camí cap al bon 
comportament cívic”, també apareixen petits talls d'animacions amb explicacions (les 
anomenades “cut scenes”), que ajuden a entendre millor la trama del joc. A més, la trama 
argumental es divideix en diverses trames que, en conjunt, vesteixen el joc.

3. Personatges

Al joc hi apareixen molts personatges. La majoría són personatges extres que, segons la 
prova que es presenta, apareixen per acompanyar l'acció o 
per a posar-los com a exemples d'accions que es fan a la 
vida real. Es representen tant en foma de nens i nenes (la 
majoria d'ells es representen com a amics del protagonista), 
d'adults (tant treballadors com ciutadans) o gent de tercera 
edat. 

Tots els personatges presenten la matèixa estètica animada 
que la resta del joc, creant un conjunt visual molt adequat. 

1. - Nom i significat simbòlic

Avatar (nom del jugador)

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica

És el personatge que el jugador es crea per a tenir-lo com a imatge constant a totes les 
seves dades, puntuacións i per aparèixer al rànquing. No és participant als jocs, ni a les 
proves, no camina, ni parla, ni fa res. Únicament és la imatge representativa del jugador. 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

Tant la morfologia com el vestuari és escollit pel propi jugador, 
per tant, varia segons el gust d'aquest. Tot i així, el vestuari 
entre el qual es pot triar és informal i adient per a un nen o jove. 
Es pot personalitzar la forma de la cara, el to de pell, la forma i 
color del cabell, el color dels ulls i celles, la forma i mida del 
nas i el color de la samarreta; i s'hi poden afegir complements 
com ulleres o una gorra. 



- Aspectes de l’animació

Mentre es juga, aquest personatge apareix fixe en la part esquerra 
inferior de la pantalla, al costat del nom d'usuari i de la puntuació 
total del joc que té aquest usuari.

2. - Nom i significat simbòlic

Personatge protagonista, figura principal

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica

Dins del joc, té el rol d'heroi, ja que és aquell que va complint les “missions” que es 
proposen durant tot el joc. Apareix sempre sonrient, cosa que ajuda a interpretar que se 
sent bé fent aquestes proves i tenint un bon comportament amb la societat. Pot ser un nen 
o una nena. 

- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

La morfologia és exactament igual que la de l'avatar. De fet, els trets facials són alguns dels 
que es poden triar quan es crea l'avatar. El vestuari és roba infantil/juvenil i tot el conjunt 
amb colors alegres. Pels trets físics, es pot intuïr l'edat daquests personatges depenent del 
nivell en el que el tries, d'entre 7 i 16 anys. 

- Aspectes de l’animació

És aquell que duu a terme les accions guiades pel jugador durant el joc. 
Hi apareixen 6 en total, una parella a cada nivell, per tal que el jugador 
pugui triar el sexe del personatge abans de començar. 

3. - Nom i significat simbòlic

Miro 

(té aquest nom ja que és aquell que observa tot el que el jugador fa al joc i a qui acudeix en 
cas de dubte). 

- Rol actancial, arquetips i descripció psicològica

El rol d'aquest personatge és el de instructor. Té morfologia de 
persona adulta, és alt i la seva posició aporta seguretat i firmesa. 
Sempre que ressol els dubtes, tanca els ulls, amb cara de 
reflexionar tot el que diu i, aixeca el cap per a transmetre que té 
les coses clares. 



- Representació iconogràfica (morfologia, vestuari i atrezzo)

En Miro va vestit com un empleat de Racc, amb la roba de color groc, com la propia marca 
de la fundació i amb una gorra on hi apareix el nom. 

- Aspectes de l’animació

Cada cop que parla, fa gestos amb els braços indicant l'explicació que fa. També té un 
seguit de gestos facials que el fan encara més antropològic i proper a la imatge d'un 
instructor real. De la boca, li surt una bafarada blanca on apareix el text de tot el que va 
dient. 

4. Objectes simbòlics significatius (game tokens)

En aquest joc, no hi apareix cap objecte simbòlic significatiu. Si un cas, es podria 
relacionar, en part, amb les senyals de tràfic i tots els símbols utilitzats en la vía pública. 

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

Els escenaris generals es presenten a l'inici de cada nivell. Quan el jugador tria un dels tres 
nivells, apareix un escenari de la ciutat. Aquest escenari és d'una zona de la ciutat i està 
animat, hi ha moviment de vehicles i d'ocells que volen pel cel. Dins d'aquest escenari, és 
on el jugador ha d'anar passant a la resta de micro-jocs.

En el cas del primer nivell, l'escenari és d'una part de la ciutat en la 
que es hi apareixen 5 micro-jocs. En tots ells, un com s'entra, hi ha un 
tipus d'escenari diferent, depenent de què tracti la prova.

– La casa: Apareix l'habitació del protagonista, tota desendressada, ja 
que la prova consta en trobar una sèrie d'objectes que es demanen 
per a poder anar amb skate pel carrer. 

– El supermercat: Es tracta d'un pàrking públic de supermercat, a 
l'aire lliure, on hi apareixen cotxes, motos, i persones que entren i 
surten al supermercat. Està molt ple, ja que el jugador ha de trobar 6 
situacions incorrectes que es duen a terme en aquest escenari. 

– L'encreuament: Com el mateix nom indica, es tracta d'un 
encreuament de carrers que es veu desde l'aire i on s'observen les 
direccions del tràfic de cada carrer, ja que el jugador a de guiar al 
personatge com a vianant per a arribar a la parada de l'autobús, que 
es troba al costat oposat de l'escenari. Conté un seguit d'elements 
com semàfors i passos de vianants que ajuden al jugador a guiar 
correctament al seu personatge pel camí adequat. 

– El cotxe: L'escenari és l'interior un cotxe pràcticament buit, ja que el 
jugador ha de col·locar tots els elements de seguretat adients al seu 
interior. El cotxe apareix vist des del davant i, a més, a l'esquerra surt 



una llegenda de com van col·locats els membres de la familia dins el cotxe per tal de 
col·locar els elements de seguretat de manera correcta en cada lloc. 

– El joc extra: En el joc extra, primer apareix un vídeo explicatiu, 
sobre un accident de tràfic. Durant això, l'escenari és una pantalla de 
cinema. Un cop s'acaben els vídeos, apareix un dibuix que el jugador 
ha de completar dibuixant-se a ell i als seus companys anant en 
autobús. Per tant, l'escenari representa un full per a dibuixar i al 
costat conté un pinzell, un llapis i una paleta de colors. 

Passant ja al segon nivell, l'escenari és d'una part de la ciutat en la es 
veu, al centre, un parc amb gespa i una font i, al voltant, una botiga a 
l'esquerra, una estació de tren, un carril bici, carrers amb vivendes i 
edificis en general. Al fons, més edificis i el cel amb els núvols en 
moviment. Per l'escenari, en forma d'animació, hi passen cotxes, taxis 
i camions de bombers. En aquest escenari, apareixen 7 sub-jocs: 

– La botiga: Es tracta de l'interior d'una botiga de bicicletes, però 
l'aspecte és com de magatzem. Apareix el personatge en roba 
interior i l'estructura d'una bici desmontada, ja que el jugador ha de 
montar la bici amb les parts adequades i vestir al protagonista de 
forma correcta per a estar segur a l'hora de circular en bicicleta. 

– Les senyals: Aquest escenari és una vista aèria d'uns carrers de la 
ciutat amb pals buits per a ficar les senyals de tràfic que el jugador 
cregui correctes per a cadascun dels espais. En aquest escenari no 
hi ha cap tipus de moviment ni d'acció. Únicament aquella que fa el 
jugador amb cadascuna de les senyals, col·locant-les. 

– La zona 30: Aquest escenari és un circuit per la carretera, en 
concret per una zona de velocitat 30, ja que surt pintat al terra de 
l'escenari. El protagonista apareix sobre una bici que va guiant el 
jugador, esquivant objectes i persones per a evitar situacions de 
perill. Apareix una carretera ample, i al voltant van apareixent tot un 
seguit de personatges desconeguts, animals i arbres. 

– El carril bici: Com en el cas de l'encreuament de l'anterior nivell, 
aquest escenari és una vista en planta del plànol de una part de la 
ciutat, on el jugador ha de guiar pels carrers, concretament per les 
zones més adients per anar en bici, al personatge per tal que arribi 
on son els seus amics. 

– El parc: Aquest escenari és un camí que creua el parc. Es va 
movent ja que el jugador guia a un grup de ciclistes pel camí, sense 
que ensopeguin amb cap obstàcul que s'interposa. És un escenari 
sense gaires elements, només de tant en tant es creua algun altre 
personatge. 

– L'estació: Es tracta de l'interior del vagó d'un tren. Dins, a més dels 
elements típics d'un tren, com les subjeccions, els seients, etc; 



apareixen un seguit de persones fen coses que o estan ben fetes, o no s'han de fer (tant en 
aspectes de seguretat com de civisme). L'escenari és així ja que el jugador s'ha de moure 
amb les fletxes pel vagó, trobar totes aquestes accions i dir si són correctes o no. 

– El joc extra: L'escenari d'aquest joc és un puzzle amb cotxes, que 
s'han d'anar movent per a poder sortir de l'aparcament. Apareix un 
quadre amb cotxes i camions al seu interior, tot vist amb una 
perspectiva aèria. 

L'escenari inicial del tercer i últim nivell és, com en els dos anteriors, 
una part de la ciutat. En aquest cas apareixen edificis més alts, motos, 
un helicòpter, un circuit, un taller mecànic, un institut i una zona verda. 
A partir d'aquest escenari s'accedeix als 7 següents:

– El taller: Aquest escenari és un taller mecànic on hi apareix una 
motocicleta que ha de passar l'ITV. Aquesta, apareix en primer pla i, 
al fons, eines propies d'un taller en taules i prestatgeries. A sota, hi 
ha totes les parts que s'han de posar a la moto per tal de que estigui 
llesta per a passar l'inspecció. 

– L'helicòpter: L'escenari es diu així ja que apareix l'interior d'un 
helicòpter, amb el pilot d'esquenes, pilotant-lo i el copilot mirant al 
jugador. Al costat, hi ha una pantalla on apareixen parts de vídeos 
d'accidents on el jugador ha de triar qui creu que és el responsable. 

– La zona 30: Escenari molt similar als anteriors que surten en forma 
de plànol i que s'ha d'anar guiant al personatge. En aquest cas, a 
l'escenari apareixen diversos llocs per aparcar la moto, i el jugador a 
de conduir al personatge fins el lloc adient. Es marca l'inici amb un 
cercle vermell i el final amb fletxes grans i vermelles. 

– L'institut: Es tracta d'un escenari de puzzle. Apareixen fotografies 
d'una acció que fa el protagonista. Estan desendressades i s'han 
d'endressar per tal de fer correctament l'acció. Apareixen en forma 
de cinta de vídeo, a la part inferior les imatges i a la part superior la 
cinta on s'han d'anar col·locant. 

– El parc: L'escenari del parc són uns adolescents asseguts a un 
banc, bebent cerveses i fumant. Tot seguit, apareix una pantalla en 
la que es fan preguntes com un test per a respondre sobre l'efecte 
de les drogues en els joves i quan s'ha de conduïr. 

– El circuit: Aquest escenari és literalment un circuit. Està vist desde 
la perspectiva aèria zenital i apareix l'asfalt del circuit amb diversos 
obstacles que el jugador a de fer que siguin evitats pel personatge 
per tal d'arribar a la meta. Arribar a aquesta meta, també significa 
arribar a la meta del joc en general. 



– El joc extra: L'escenari de l'últim joc extra és un aparcament en 
bateria per anar practicant les maniobres. L'aparcament apareix vist 
desde la part superior, amb cotxes ja estacionats. L'estètica i els 
detalls varien segons el tipus d'espai que trii el jugador abans de 
començar el joc. 

És important dir que, quan no es supera una prova i es torna a 
intentar, el paisatge/conjunt/fons de l'escenari no canvia, però hi han accions o elements 
que sí que varien. 

5.2. Característiques de la representació

L'estructura espaial del joc manté una estètica constant durant tots els escenaris. Té 
aspecte d'il·lustració informal i molt adequada per al públic al que s'adreça. Els colors són 
molt vius i la majoria de tonalitats estan  relacionades amb els colors de les senyals de 
tràfic o amb el groc de la Fundació Racc. És molt habitual trobar representacions com 
deformades o distorsionades per donar aquest aspecte desenfadat i juvenil que es mostra 
durant el joc i que s'identifica tant amb un públic actual i juvenil. 

5.3. Perspectiva (omnipresent o parcial)

Les perspectives dels escenaris, com ja he explicat a la descripció, són molt variades. A 
grans trets, trobem perspectives aèries als escenaris principals, altres a peu de terra, com 
si fós a l'altura d'un dels personatges i d'altres totalment zenitals per a observar els plànols 
en forma de recorregut, de laberint o de circuit. 

En general, el personatge apareix dins la perspectiva. S'intenta donar molta profunditat als 
espais que es representen en 3 dimensions, col·locant elements més petits al darrera per 
tal de donar la sensació de que es troben més lluny i, per exemple, enfosquin edificis i 
muntanyes del fons. 

5.4. Punt de vista del jugador

El punt de vista del jugador varia segons aquestes mateixes perspectives. El jugador, en 
Racc Educa, més que sentir-se dins del joc, fa de guia, de dominador de cadascun dels 
actes que succeeixen. És com si fós aquell que domina la titella, que en aquest cas és el 
personatge. 

5.5. Estructura de navegació de l’espai

L'estructura de navegació del joc és sencilla i fàcil d'intuir. Normalment, per a 
moure's en l'espai dins una prova es fan servir les fletxes del teclat o unes fletxes 
grogues que surten als costats de l'escenari. 

Les fletxes del teclat es fan servir quan s'ha de guiar al personatge cap algun costat en 
forma de camí o de circuit. En canvi, les fletxes que facilita el joc son aquelles que 
serveixen per a moure la visió de l'espai i per anar passant objectes quan s'ha de fer una 
tria o una col·locació d'aquest, com per exemple al situar les parts i les peces de la 
bicicleta. 



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

El temps intern d'el joc passa molt més ràpid que el temps real. A les proves es va veient 
com, un recorregut que en la realitat podria trigar uns quants minuts en fer-se, en el joc 
succeeix en uns segons. Per tant, es tracta d'un temps fals, accelerat, però fet per a 
dinamitzar les accions i joc en general. 

Moltes parts internes del joc, estan fixades pel temps que duren i no poden ser 
modificades.

6.1.2. Temps extern

El temps extern mentre es juga és molt relatiu; principalment depén de la dificultat de la 
prova o del nivell i els coneixements de cada persona. S'ha de tenir en compte que els 
primers nivells son per a nens que potser encara els hi costa adaptar-se a jocs educatius 
d'aquest tipus. A un ritme constant, cada micro-joc pot durar un temps extern d'entre 3 i 10 
minuts, depenent de si el joc et marca un temps per fer-ho o si et deixa la llibertat de trigar 
el que necessitis. 

6.2. Relació entre ambdós dimensions 

Per tant, en general, no existeix una relació entre el temps extern i el temps intern. Tot i que 
algunes accions sí que depenen del temps que triguis en fer-les. Per exemple, si s'ha de 
montar un vehícle amb les parts per separat, no estarà montat fins que trigant el que es 
trigui durant el temps extern, es faci; però, pensant de manera més realista, si s'hagués de 
montar en la realitat, no seria apropar la peça a l'objecte i ja estaria col·locada, sino que es 
trigaria molta estona en fixar cada part. 

6.3. Excepcions del flux general del temps

Hi ha excepcions com en el cas dels vídeos o les explicacions extres, que es pot variar 
aquest temps d'espera, ja que el jugador pot saltar-se l'acció o aquesta part del joc per anar 
directament a l'activitat. 

7. Possibilitat d’actuació del jugador en el món fictici del joc
7.1. En la configuració de l’espai del joc

En general, els espais de Racc Educa venen donats pel propi joc. Només hi ha en un cas 
(un micro-joc en concret) en el qual el jugador pot actuar sobre l'aparença d'aquest joc 
fictici. 

Es tracta de l'última prova de tot el joc, la 
d'aparcament en bateria. Es un joc on el 
jugador, abans de començar, pot escollir 
tant el cotxe que vol fer servir com 
l'aparença o el tipus d'aparença de l'espai o 
el lloc on es troba l'aparcament. A més 
d'escollir l'espai, també pot triar si vol jugar 



en una simulació de dia o de nit. Així, tot i ser una única prova, es pot fer de moltes 
maneres diferents, totes elles triades per l'usuari.

La resta de configuracions de l'espai de joc varien aleatòriament i mecànicament pel joc, 
sense que el jugador hi pugui actuar en les seves variacions. 

7.2. En la definició de personatges

El jugador pot triar únicament el sexe del jugador protagonista, que és el que ell guiarà 
durant el joc. No pot definir cap altre aspecte del personatge que no sigui triar si vol que 
sigui un nen o una nena. Aquesta tria es fa just abans de començar el joc, ja que aquest 
serà el personatge que sortira a totes les proves que es facin al nivell. 

7.3. En la concreció de la trama argumental

Al principi (la primera vegada que es juga), el jugador no pot actuar sobre la trama 
argumental, ja que esta definida i manté ordre que es va seguint a mesura que es van 
superant les proves. 

Quan aquest ja a superat les proves o els micro-jocs, tots es troben desbloquejats, per tant, 
a partir d'aquí ja pot ell mateix decidir quina vol que sigui la trama argumental a seguir.

8. Referents medials

Actualment, existeixen un seguit de videojocs, la majoria online, que tracten el mateix tema 
i plantejen els mateixos objectius que RACC Educa. Molts d'ells, són utilitzats per les 
Autoescoles per a facilitar l'aprenentatge a tots els seus alumnes. 

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

Aquest tipus de regles que es basen en patrons d'interacció bàsics darrera de molts dels 
jocs als que juguem, s'han d'entendre com aquella regla d'or que s'ha de duur a terme amb 
el simple fet de jugar. En aquest cas, es anar fent tot el que es demana per tal de superar 
amb èxit cada prova. És a dir, una clara regla constituent de RACC Educa és el compliment 
de totes les regles explícites. 

1.2. Regles explícites

Les regles explícites són explicades per l'instructor abans de començar cada micro-joc. 
Segons el micro-joc que es presenta, poden ser de diversos tipus:

– Tria el camí més ràpid i més segur per arribar a la parada de l'autobús.
– Tria els elements de seguretat necessaris i arrossega'ls a la seva posició correcta 

dins el cotxe. Utilitza les fletxes.



– Fixa't en l'aparcament i troba 6 situacions incorrectes.
– Has de respondre bé les següents preguntes per tal de conduir amb unes millors 

capacitats. 

Aquests són uns exemples entre d'altres que es presenten a l'inici de cada micro-joc. A 
més de tota aquesta explicació constant i animada de les regles de cada prova, al menú 
d'inici de RACC Educa, hi ha un apartat que posa “Normes d'ús”, on s'explica 
detalladament totes les regles generals del seu funcionament.

1.3. Regles implícites

Els marges del joc estan totalment marcats, per aquest motiu és difícil trobar unes regles 
implícites. A banda d'això, com a regla implícita de RACC Educa, s'entèn que no es pot fer 
trampa per a superar els nivells ni es pot entrar als comptes d'altres usuaris. En cas que 
fós una sessió escolar dedicada a aquest jocs, els nens haurien d'entendre per si mateixos 
que no es pot mirar el que van fent la resta de companys al seu joc per passar els nivells, 
sino que ho han d'anar descobrint per ells sols per potenciar aquest objectiu 
d'aprenentatge. 

2. Objectius del joc (parcials i finals)

Els objectius de RACC Educa es poden dividir en objectius externs i objectius interns al 
joc.  Com  a  objectius  externs,  trobem  el  principal,  que  és  millorar  les  condicions  de 
mobilitat  de  la  societat  i  sensibilitxar  als  més  petits  i  joves  com a  vianants,  viatjers  i 
conductors amb la finalitat de viure en una comunitat d'usuaris més cívica.

Un altre objectiu extern és que sigui notable que a partir d'un joc i d'un element multimèdia, 
també es poden tractar temes seriosos i importants per a aprendre en l'actualitat.

Els objectius externs són els que es plantejen els educadors per a que els jugadors, en 
aquest cas els nens i nenes, arribin a adquirir els coneixements que el joc proporciona. 

Si parlem dels jocs interns, aquests també es podrien subdividir en parcials i finals. Són els  
objectius que es necessiten anar complint dins del joc. Com a objectius parcials, trobem un 
o més d'un per a cada part/nivell/prova que hi ha dins el joc: passar les proves amb el 
mínim de temps, respondre bé totes les respostes, esquivar els obstacles que es posen al 
camí durant el recorregut amb motocicleta...



Per altra banda, els objectius finals són aquells pels quals es fa tot el procés anterior. En 
cada  nivell,  l'objectiu  és  aconseguir  la  màxima puntuació  per  a  situar-se  en una  bona 
posició dins el rànquing amb la resta de companys. L'altre objectiu final, és arribar a la  
prova final i convertir-se en un Pilot RACC.

3. Conflicte

El conflicte principal es crea a partir del que el jugador vol aconseguir i les dificultats que 
el joc li posa per tal de que sigui treballós arribar a la meta. És una lluita entre el que es vol 
arribar a fer i el treball que això comporta. 

3.1. Naturalesa

La naturalesa del conflicte general de RACC Educa és de superació personal, ja que és un 
únic jugador el que tracta el joc. No hi ha equips, ni grups, ni altres jugadors que es 
converteixen en el teu rival, sino que el conflicte es crea entre el jo i la dificultat del nivell, 
en aquest cas. 

3.2. Dimensió

La dimensió del conflicte, per tant, és subtil. No hi ha cap tipus de combat visible, el 
jugador únicament “lluita” (com a metàfora) contra aquelles dificultats que es presenten a 
les proves.

Exemples de conflictes dins d'aquest joc podien ser:
– Trobar objectes que el joc disposa amagats a l'escenari.
– Recorrer carrers amb dificultats per a arribar a un lloc.
– Col·locar objectes en llocs concrets sense ajut ni pistes.
– Respondre preguntes en les quals apareixen respostes múltiples que poden fer 

dubtar al jugador. 

4. Estructura de relació entre jugadors

La relació entre els jugadors és distant. Cada jugador participa de forma individual en el 
joc, amb el seu avatar, amb els seus personatges, amb els seus nivells i la seva puntuació. 
La única relació que existeix entre ells, és la posició dels rànquings i l'aula interna 
gestionada per part dels docents. 



5. Seqüència del repte

La seqüència de repte en RACC Educa, a grans trets, és d'instància, ja que tot i que sempre 
s'ha d'aconseguir alguna cosa que es marca i s'han de seguir unes normes presents en tot 
el joc, les variants es modifiquen en forma de diferents micro-jocs.

Però, si ens centrem en cadascun dels micro-jocs que hi apareixen, tots tenen una 
seqüència de repte idèntica, ja que si no s'aconsegueix passar, s'ha de tornar a repetir el 
repte del mateix mode que s'havia fet. 

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

Els únics mecanismes d'equilibri de dificultat, és la tria de 
nivell. La dificultat del joc es tria a l'inici, ja que es a la 
pàgina principal on es pot clicar. Tot i així, si s'ha completat 
una prova i es vol cambiar de nivell, has de tenir completat 
el primer. Quan està complert i superat, es pot tornar en 
qualsevol moment a la pàgina d'inici i tornar a seleccionar 
un altre nivell de dificultat, si es dessitja. 

7. Sistemes d’informació 

Hi ha diversos sistemes d'informació. En l'inici, es presenta tota la informació del joc i on 
es pot trobar cada apartat per accedir a resultats, personatges, idioma, joc...

Altres sistemes d'informació del joc són, aquella que facilita l'instructor, aquella que 
apareix de forma verbal i visual durant el vídeo i les animacions i, finalment, aquella 
informació que explica al final de cada joc, què és el que s'ha fet malament i com es podria 
millorar. 

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

Els jugadors poden pendre decicions i respostes lliures en cadascun dels sub-jocs, però 
això no vol dir que els resultats siguin els adequats. Els estats del joc fixats, fan que els 
jugadors tinguin quasi tots els paràmetres fixats. Però, per exemple, en els tipus de micro-
jocs en els que han de trobar objectes o montar un element, el jugador ho pot fer en l'ordre 
que vulgui i això és el que proporciona aquesta certa llibertat per a prendre decisions i 
duur a terme les accions.

9. Resultats

Els resultats en un joc marquen quina ha estat la resposta o la conseqüència de les 
accions que s'han portat a terme durant l'acció o durant el temps de joc. En general, els 
videojocs sempre han de mostrar al jugador els seus resultats, per tal que el propi usuari 
pugui fer un seguiment constat dels seus assoliments.



9.1. Tipus de resultats

Els resultats són d'aquest joc en concret es poden dividir en dos grups: parcials i totals. 
Els parcials apareixen al final de cada prova. Segons com el jugador a fet el joc, el temps 
trigat en aconseguir-ho i el nombre d'errors que ha comès, es fa una puntuació que es va 
acumulant durant tota la resta de micro-jocs.

Aquestes fraccions de puntuació, s'acumulen als marcadors que van al rànquing, on es 
presenten tots el resultats finals dels participants.

A banda d'aquests hi ha un altre tipus de resultat per a una única prova en concret, que és 
la de dibuixar. Quan el dibuixant acaba el dibuix, es puja a la web principal del joc i 
apareixen tots els dibuixos que s'han fet fins al moment en RACC Educa. 

9.2. Marcadors i visualització dels resultats

Els resultats parcials apareixen en marcadors rectangulars grans del color groc 
protagonista dins la gama cromàtica del joc. En aquests marcadors apareix la quantitat 
de punts aconseguits respecte la quantitat màxima que es pot arribar a aconseguir en 
cadascun d'aquests petits jocs.

D'altra banda, els resultats totals, principalment apareixen en una taula classificatòria 
dins del rànquing. Aquesta taula es divideix en 

III. CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES DE L’ENTORN 
D’APRENENTATGE

1.Teories i principis de l’aprenentatge empleats

Tant els Serious Games com els Educational Games son dues tècniques d'aprenentatge 
que cada cop s'utilitzen més en l'àmbit educatiu, crític i conscienciador. 

El fet de que es puguin explicar temes, normes, consells, problemes de l'actualitat, entre 
d'altres,  en forma de joc,  fa  que es pugui  competir  d'una forma molt  positiva  amb els 
materials escolars clàssics. D'aquesta manera, amb el disseny d'aquest tipus de videojocs, 
es creen eines educatives molt més atractives i es crida molt més ràpidament l'atenció del  
públic i del target al qual pretenem arribar. 

Es  tracta  de la  producció  d'un tipus  de  material  acadèmic  en 
forma de joc i amb una gran part de diversió, sense deixar de 
banda  la  formació.  S'aconsegueix  generant  una  trama  i  unes 
regles de joc que permetin conduïr cap a un bon acte i bones 
actituds als nens i a la gent adulta. 

La teoria d'aprenentatge de RACC Educa és CONDUCTUAL, ja que, en el cas de fer-ho bé, 
es concedeix el fet de poder continuar jugant com a premi, en canvi, si es fa malament, no 
es por avançar (com a “càstig” o reforç negatiu). 



En una part menor, també utilitza la teoria constructivista, ja que el jugador va investigant 
dins el joc i va adquirint lliurement els coneixements que s'exposen. 

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

Tant els objectius intermedis com els objectius finals són molt clars. Quan el jugador entra 
a la pàgina web i s'informa sobre el joc, entén que l'objectiu final és aprendre normes 
importants de mobilitat i civisme d'una forma dinàmica i entretinguda. 

A més, un cop s'entra, cada joc intern té l'objectiu de passar-ho amb èxit, dins del temps 
marcat, sense errors i així anar avançant de proves i poder moure's per tota la ciutat. Tot i 
això, els objectius concrets de cada micro-joc són diferents, depenent del tipus de prova 
que es planteja: Trobar objectes, respondre preguntes, montar automòvils, col·locar 
senyals de tràfic, entre d'altres.

El fet que el jugador conegui de forma clara aquests objectius, tant intermedis com finals, 
ajuda a tenir més clar quin serà el seu procès d'aprenentatge i de quina manera pot 
funcionar cada part del joc. 

2.1.2. Dificultat personalitzada i equilibrada

RACC Educa fa que els tutors i pedagogs puguin classificar aquestes sessions educatives 
segons el curs o les edats dels nens, ja que la dificultat del joc es personalitza pels nivells  
bassats en les edats.

El joc consta de tres nivells. El primer nivell, caracteritzat per una dificultat més baixa, és 
dirigit a nens de 8 i 9 anys, és a dir, estudiants de Cicle Mitjà d'Educació Primària. El nivell  
2 és destinat a nens de 10 i 11 anys, estudiats de Cicle Superior d'Educació Primària. Per 
últim, el 3er nivell, el de més dificultat, és per a nois i noies d'entre 12 i 16 anys, és a dir,  
estudiants d'Educació Secundària Obligatòria. 

Aquesta relació entre els nivells i l'edat, no és únicament per la dificultat, sino també per la 
temàtica que es tracta a cada nivell. 

En el primer nivell són temes més centrats en els jocs i els skates, per exemple. El segon 
nivell tracta molt la circulació amb bicicleta dins de la ciutat i les senyals de tràfic, per tal  
que es comencin a conèixer i a entendre. I, el tercer nivell, dóna molta importància a l'ús de 
l'automòbil i als problemes que poden causar les drogues.

Aquesta dificultat per nivells es tria 
a l'inici de la partida, al menú inicial.



2.1.3. Feedback clar i constant

Racc Educa presenta un feedback constant i repetit que és el que enganxa al jugador i el 
motiva  a  continuar  jugant.  Es  tracta  de  que  cada  cop  que  es  supera  una  prova,  es 
desbloqueja  la  següent,  podent  descobrir  així  altres  jocs  interns 
molt diversos entre ells. 

D'altra banda, trobem un feedback final. A l'aula virtual on s'ha fet la 
llista de tots els jugadors, apareix un rànking de puntuacions. Els 
jugadors i jugadores van sumant puntuacions i quan acaben tots els 
subnivells, es recompensa amb una posició alta si s'ha aconseguit 
una bona puntuació a totes les proves. 

A més com a petit reconeixement per haver passat tots els nivells 
amb èxit, a l'última prova del tercer nivell, el circuit en el que s'ha 
d'arribar a la meta, en Miro explica que quan el jugador arriba, és tot 
un “Pilot RACC”. Per tant, es com fer un homenatge al jugador, i fa 
que el seu esforç es vegi reconegut. 

2.1.4 Establiment de regles clares i consistents

Les regles del joc, estan definides de tal manera que evita equivocacions. Són molt 
sencilles d'entendre, i poden ser entesses per qualsevol tipus de jugador. 

En RACC Educa, les regles s'expliquen tant de forma escrita com oral i això ajuda, sobretot 
als nens, a que la comprensió d'aquestes sigui molt més ràpida. 

Igual que la normativa, les regles es poden consultar sempre que es vulgui, demanant 
ajuda a l'instructor. Totes elles, fixades amb cosistència i eficàcia, fan que la credibilitat i el 
respecte pel joc, sigui major. 

2.1.5 Adequació de les regles del joc a les estratègies i principis pedagògics plantejats

RACC Educa planteja unes proves que es basen en unes regles que precisen dedicació i 
disciplina, per tant, aquestes regles van directament arrelades al principal objectiu del joc, 
que és tenir una gran influència pedagògica sobre aquelles persones que, durant el seu 
transcurs, són els jugadors, els qui decideixen el què i el com.

En cada part del joc, es deixa molt clar que la finalitat no és fer les coses per ferles i per 
jugar, sino per fer el que toca en cada moment i sobretot, tenir consciència de fer-ho bé. La 
societat és un conjunt de persones que està en constant convivència i, per tal que aquesta 
convivència funcioni amb la comoditat de tots, s'han de complir unes regles, tal i com 
passa al joc. S'ha de ser cívic, segur, amable i respectuós.

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

Un joc com aquest, ha de tenir una serie d'elements que el facin tenir la capacitat de 
persuadir al jugador i fer que ell mateix s'impliqui amb ganes i motivació. 



Crec que en alguns aspectes com la varietat de temes que a més d'interessants, alhora són 
atractius i d'interés per al públic al qual està dirigit, té una forta base d'atracció cap al 
jugador. D'altra banda, crec que es podria aconseguir un resultat molt millor si, per 
exemple, en les proves en les que el jugador ha de conduir qualsevol tipus de vehícle o en 
els jocs en els que s'han de trobar objectes en un espai determinat, es podria fer una visió 
interna, en primera persona, com si el jugador es trobés dins d'aquest cercle màgic i senti 
que tot el que fa, és real. 

A banda d'això, tenir que superar cada joc intern per desbloquejar el següent, enganxa a 
continuar jugant per, d'alguna manera, “descobrir” què s'amaga a la prova següent. 

Finalment, com a principal element d'atacció cap al públic al començar un joc com aquest, 
és el fet de que el jugador pugui personalitzar totalment el seu avatar, és positiu per a 
potenciar aquest interés a jugar per l'alumnat. 

2.1.7. Ús proporcionat d’elements sonors i gràfics

Dins dels elements que potencien la immersió del jugador dins el joc, també destacaria els 
efectes, tant sonors com gràfics. 

La majoria dels escenaris d'aquest joc, són del carrer, de la ciutat; amb aquesta premisa, 
constanment s'escolten sons habituals de la nostra contaminació acústica rutinària. A més, 
quan es clica a qualsevol objecte interactiu del joc, també es produeixen sons que fan més 
dinàmica qualsevol acció del jugador.

Com a elements gràfics destaquen les llums, els moviments dels personatges, i la velocitat 
dels objectes, generalment dirigida pel propi jugador.

2.2. Aspectes pedagògics
2.2.1. Definició dels objectius educatius

Des del primer moment en que es veu el joc i s'identifica amb la Fundació que el patrocina, 
ja queden totalment definits els objectius educatius. RACC sempre presta atenció a tots els 
recursos possibles per a fer que estigui a l'abast de tothom un ampli aprenentatge sobre 
les normes de circulació. 

És important que un joc educatiu deixi clar des del primer moment quins són els seus 
propòsits respecte el públic. 

2.2.2. Integració als objectius curriculars del curs

Durant els cursos escolars en aquestes edats, es fan un seguit d'activitats extraescolars i 
visites externes per a tractar pegagògicament la importancia del civisme i la correcta 
mobilitat a la societat. Per tant, les regles que es presenten al joc, s'adeqüen perfectament 
als objectius curriculars del curs, tant pels creadors del joc com pel sistema educatiu en 
general.

Així, a través del joc i l'entreteniment, els nens continuen amb la seva formació i 
adquireixen els valors que alhora s'imparteixen en l'escola i els centres educatius. 



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

Els objectius del joc i els objectius pedagògics es troben directament lligats. Tot allò que 
es vol que funcioni en una societat real, s'interpreta dins del joc d'una forma molt clara. 

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

Com he mencionat amb anterioritat, tots els objectius s'adapten als grups d'estudiants, 
classificats per edats. Un joc educatiu sempre ha d'adequar els seus objectius al públic al 
que va destinat. Els nens, nenes, nois i noies que juguen a RACC Educa, tenen un 
coneixements previs que els hi permet moure's amb certa intuició i facilitat dins del joc. A 
més, aquest els hi ajuda a que aquests coneixements s'ampliin i es vagin solidificant.

El fet de poder registrar, com a docent, a un gran nombre de nens per a iniciar un joc de 
competició col·lectiva, és important, i trobem que aquest joc s'adequa al número d'alumnes 
que pot tenir qualsevol classe de primària o d'ESO. 

A més, els nens i joves tenen una gran experiència amb els videojocs, ja que actualment es 
troben en contacte permanent amb aquest tipus d'entreteniments. 

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

Durant els cursos educatius en els quals es troben el nens i nenes pels quals va dirigit 
aquest joc, es fan un seguit d'activitats com visites a fundacions com la del RACC o a 
Entitats com la policía, on els hi expliquen aspectes molt relacionats amb els que es 
plantejen com a objectius del joc. 

Si es fa una d'aquestes sortides o visites i s'exposa que posteriorment es jugarà a un joc 
en el que han de demostrar que han entés tot allò que se'ls hi ha explicat amb anterioritat, 
és possible que els alumnes mostrin més atenció i interès. 

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

A partir del registre com a docent o tutor i dels espais privats d'avaluació, RACC Educa 
ofereix constants possibilitats per a mantenir un seguiment d'avaluació sobre 
l'aprenentatge de l'alumnat. Algunes proves, inclús, el professorat les pot plantejar com a 
controls, resums o exàmens puntuables a classe. 

2.2.7. Ús proporcionat de recursos documentals

Es tracta d'un joc molt complet. A més de les activitats, ens proporciona vídeos i 
explicacions molt interessants que fan de RACC Educa molt més que un simple joc 
educatiu. El fet de tenir tants recursos útils per a l'usuari, el converteix en una font de nous 
coneixements. 

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

El joc consta de molts recursos diferents per a dur a terme l'activitat d'aprenentatge. El fet 
de que les activitats tractin tantes ramificacions diferents sobre un mateix tema, fa que els 
coneixements que s'adquireixen al jugar, siguin molt més extensos.



En RACC Educa, es tracta el civisme, la seguretat, la relació amb l'entorn urbà, amb la resta 
de ciutadans i la normativa de circulació i de conducció. Dins del joc, es planifiquen tots 
aquests temes, primer per nivell, ja que cada nivell està dedicat a un públic d'unes edats en 
concret i, segon, per proves i maneres de ressoldre aquestes. 

2.2.9. Atenció a la diversitat

El joc en general, per la seva facilitat d'ús, atén a un gran públic en general. A més, el fet de 
que tingui un apartat per tal de que els docens i pares puguin utilitzar-lo com a recurs 
educatiu en constant seguiment, ajuda a augmentar el públic de destí. 

2.3. Aspectes d’usabilitat
2.3.1. Facilitat d’ús

RACC Educa és un joc fàcil de fer servir. Tot i que té molts elements i moltes parts al seu 
interior, en general és intuitiu. A més, constantment tant la pròpia pàgina del joc com 
l'instructor (Miro), van indicant al jugador l'ús de tot a 
mida que el joc va avançant. 

Abans del registre, ja hi apareix un apartat “ajuda”, on 
el jugador clica i pot observar com es fa, pas per pas, 
el procés de registre i, tot i així, es facilita el número 
de telèfon de l'Administració de RACC Educa per tal 
de ressoldre qualsevol altre dubte. 

Un cop registrat, totes aquestes instruccions també són constants i, per tant, és molt més 
facil utilitzar el joc i conéxer el seu funcionament amb rapidesa. A la pantalla d'inici, ja surt 
diferenciat per on s'ha d'accedir com a alumne/a i per on com a tutor/a, per tant, des de 
l'entrada al joc, ja s'adapta al perfil de l'usuari.

Per als jugadors un cop entren, apareix un botó rodo i gran on posa “PLAY”, i això ja 
facilita l'accès al joc. Trien el personatge amb només un clic i ja tenen a disposició el joc. A 
mesura que es va jugant, també es tot molt intuitiu i molt sencill amb les explicacions d'en 
Miro. 

Tot i així, a la part inferior dreta, durant tot el joc, apareix un símbol d'una gorra on posa 
“AJUDA”. Es aquí on el jugador pot consultar qualsevol dubte. Si es clica a aquest botó a 
l'inici, es faciliten ajudes de caire general. Si es clica a l'ajuda quan s'està dins d'una prova, 
apareix una bafarada de la boca d'en Miro que t'explica els trets bàsics o la normativa 
general d'aquesta prova en concret.



2.3.2. Errors i punts morts

Apareix una prova en la que s'ha de sol·lucionar un puzzle per a poder treure un cotxe d'un 
atasc. És una part del joc en la que hi ha complicacions per a sol·lucionar-ho i des d'aquest 
punt costa avançar. 

2.3.3. Facilitat d’instal·lació del joc

El joc no s'ha d'instal·lar, únicament s'ha d'entrar a la web del Racc i buscar-ho o 
directament a la pàgina web del joc (www.racceduca.es) i accedir-hi. 

La dificultat que es presenta a partir d'això, es que tant si s'entra com a docent o com a 
estudiant, s'ha de registrar abans. Per aquest motiu, és necessari tenir unes dades de 
registre com l'usuari i la contrassenya que no poden ser oblidades si es vol tornar a entrar 
en un futur. 

Aquest registre ho pot fer qualsevol persona amb rapidesa i facilitat, sempre i quan sigui 
major d'edat. Als nens i nenes menors de 18 anys, els hauràn de registrar els professors, 
els tutors o els pares, individualment o, en cas de classe o de grup, en grups de jugadors. 

2.3.4. Compatibilitat amb les diferents plataformes

Es tracta d'un joc Online, per tant, és compatible amb totes aquelles plataformes dels 
centres educatius, sempre que hi hagi connexió a internet. Es pot jugar des de qualsevol 
explorador d'Internet i des de dispositius com mòbils o tablets amb connexió a Internet. 

2.3.5. Accessibilitat

El joc no compleix amb aspectes o detalls d'accessibilitat que hauria de tenir, com per 
exemple poder apliar les lletres d'aquelles explicacions que apareixen més petites per a 
persones que tenen dificultats en la lectura. 

Quan es dissenya un videojoc, tot i que el públic estigui més o menys fixat, s'ha de pensar 
sempre en “disseny per a tothom” i en aportar opcions que facin més fàcil l'ús i el 
gaudiment del joc per part de totes les persones. 

http://www.racceduca.es/
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