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[POSA’T A LES MEVES RODES]

REGLES DEL JOC

FITXA TÈCNICA

Títol: 
Walk in my wheels - Posa’t a les meves rodes
(Referència a l’expresió “Walk in my shoes”)

Alumna:
Ariadna Pinazo Taxé (3r curs Disseny 2014)

Plataforma/Interfície física:
Smartphones i tauletes/ Pantalla tàctil

Destinataris:
Adolescents (de 12 a 16 anys). 
Especialment alumnes de 2n curs d’E.S.O

Consciencia social: empatia amb els demés. 
Integració de persones amb diversitat funcional a la societat 
de manera normal.
Fer veure que per molt modernitzada que estigui la ciutat, no 
tots els col·lectius tenen les mateixes facilitats per a gaudir-la.

Aquest joc es podria incloure dins del currículum acadèmic 
de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Hu-
mans, impartida al segon curs d’E.S.O. 
Concretament, encaixaria al bloc de “relacions interpersonals 
i participació ”, on es parla de l’autonomia personal, la igual-
tat entre tots i la no discriminació o la solidaritat i l’atenció a 
persones dependents, entre d’altres.

ESCENARIS

1) Mapa zenital i general de la ciutat, on el 
personatge serà representat amb la icono del 
Playmobil que es desplaçarà per la vista. 
Sobre ell se’ns mostraran els edificis importants. 

Pantalla inicial, presentació del joc. Una vegada se’ns fa un encàrrec el jugador ha de decidir 
quin camí triar per arribar abans sense trobar obstacles.

- Protagonista. Alter ego del jugador, amb el rol d’heroi. Serà 
un personatge agradable, entusiasta i lluitador. Tot i no estar 
bé generalitzar, normalment les persones amb més dificul-
tats són les més lluitadores. Aquest personatge representarà 
a un col·lectiu que, tot i patir grans impediments, gaudeix de 
la vida amb una visió molt positiva. Ens anirà explicant de 
manera comprensiva alguns dels problemes que ens trobem 
a la societat pel fet d’anar amb una cadira de rodes.
Serà lleugerament personalitzable (roba, cabell, color de ca-
dira,..) per a que el jugador s’hi senti més identificat.

PERSONATGES

Aquest videojoc no té un objectiu final, sinó que es tracta d’anar supe-
rant petits impediments mentre es gestiona una ciutat fictícia. Amb la 
superació d’aquestes proves s’anirà evolucionant cap a un espai més 
accessible per a tothom i s’afavoreix el creixement personal del prota-
gonista, que es va superant a sí mateix.
Trobarem una sèrie de barres de gestió que faran referència al perso-
natge, com l’estat d’ànim(1) energia/forces (2), i temps(3) per realitzar 
algunes accions.

2) Pantalla amb una vista frontal quan, per exemple, el per-
sonatge es troba amb una vorera sense rampa o un cotxe mal 
aparcat. Haurà de prendre alguna decisió i llavors tornarà a 
desplaçar-se pel mapa 1.

Aquest serà per donar la ordre a través d’una 
“missió” de desplaçar-se a un altre lloc quan 
sigui necessari, i serà durant aquest moviment 
quan sorgeixin altres conflictes.

En aquest tipus de pantalla podem veure la problemàtica 
real del carrer en fotografia. El personatge ens ho explica.

Quan sorgeix un problema és el jugador qui decideix.
Això té diferents conseqüències a les barres.

Les pantalles on s’hagin de dur a terme els encàrrecs que es 
van proposant al personatge també seran del mateix estil: co-
llage de fotografia, playmobil/lego y elements gràfics.

- Personatges facilitadors. Amics, familiars, guàrdies urbans, 
etc. Personatges que en algun moment o de manera regular 
acompanyen al protagonista i l’ajuden a superar algun rep-
te. Sovint no apareixeran de manera gràfica, però s’entendrà 
que hi són ja que seran els que ajudin a superar obstacles.

- Enemics. Aquest grup estarà normalment implícit, per tant 
no apareixerà de manera sistemàtica. Persones que no pres-
ten cap atenció i dificulten la circulació amb cadira. Cotxes 
mal aparcats, incivisme al transport públic,... Seran els que 
generin les proves.

El jugador és un noi/a que per “x motiu” (hi haurà 2-3 posibles 
històries d’inici com accident de trànsit, a causa d’una paràli-
si cerebral,... necessita una cadira de rodes per desplaçar-se i 
poder fer vida normal. 
Però és possible fer el mateix que qualsevol altre adolescent 
amb la cadira? 
Localitzat a una ciutat fictícia però que podria ser la nostra, el 
protagonista es trobarà amb alguns dels impediments rutina-
ris que una persona amb discapacitat es troba constantment i 
que fan més feixuga la seva vida.
Superar aquestes dificultats, lluitar per una ciutat més accesi-
ble i tractar amb els altres ciutadans seran alguns dels reptes 
als quals el jugador s’haurà d’enfrontar per avançar i supe-
rar-se, mentre va adquirint inconscienment una consciència 
més empàtica cap a aquest col·lectiu.

TRAMA ARGUMENTAL

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

S’hauran de tenir molt en compte, ja que d’això dependrà que es pu-
guin resoldre alguns conflictes o no sigui possible solventar-los.
Exemple: si el protagonista ha estat passejant molta estona no tindrà 
forces per pujar una vorera massa alta, o si no està gaire animat prefe-
rirà marxar a casa abans que quedar amb els amics.

El fet d’anar superant obstacles farà que el personatge aprengui a des-
plaçar-se més ràpid, a conèixer per on pot i per on no pot passar* (això 
ajudarà a aconseguir abans els objectius), tindrà més agilitat i estarà 
de més bon humor i amb ganes de fer més coses i superar-se.

*El jugador podrà marcar al mapa inicial tots els punts conflictius  per 
recordar-los la propera vegada i evitar-los. Es classificaran de la se-
güent manera:

Accessible amb l’ajuda d’un facilitador.

No accessible de cap manera 

Per moure’s pel mapa de la ciutat es pot anar 
traçant el recorregut amb el dit o bé utilitzar 
el botó de la cantonada inferior esquerra amb 
els 4 moviments bàsics que el Playmobil (per-
sonatge) interpretarà.


