
PERSONATGE
Els personatges es personalitzarán 
a l’hora de registrar-se, amb la foto 
de  perfil de cada usuari. 

Segons les puntuacions de cada 
jugador el personatge estarà 
en millors o pitjors condicions 
físiques, fins el punt de poder 
arribar a morir. 

Ajudar a millorar les condicions 
físiques del teu personatge 
realitzant reptes que et proposa al 
joc diàriament i aconseguint bones 
puntuacions. 

Temps limitat: Els reptes s’han de fer, 
gravar i penjar a la plataforma en un 
període de temps de 24 hores.

Temps indefinit: El joc s’acaba quan el 
personatge es mor per culpa d’haver 
acumulat molts reptes sense fer.

TRAMA ARGUMENTAL

ESCENARIS

TEMPS DEL JOC

Trobarem un escenari principal, el 
mapa de joc fictici, on hi han tot 
tipus de elements que es poden 
trobar a una ciutat o poble.

Dintre del mapa es trobaran 
diferents elements o escenaris 
secundaris, per exemple si el 
jugador entra en el parc que 
apareix al mapa de joc s’obrirà una 
pantalla amb l’escenari del parc.

MÓN FICTICI

Joc apte i adequat per a qualsevol públic de +16 
anys, tot i que l’èxit del joc s’aconseguiria arribant 
fins i tot a aquells usuaris amb unes costums més 
aviat passives i sedentàries.
Pretén fer una crítica a la inactivitat física que 
provoquen la majoria dels videojocs. Els reptes 
poden servir de motivació per als que es refugien 
en els videojocs convencionals, deixant de banda 
les relacions socials.

Explicació regles del joc: Després de crear-se un 
compte, l’usuari es pot moure pel mapa de joc d’una 
ciutat fictícia i entrar en els diferents espais per 
visualitzar i puntuar els reptes publicats per altres 
usuaris o realitzar els que l’aplicació li planteja en 
les següents 24h. A més, des de la barra del menú 
es pot accedir a altres pantalles: rànquing dels 
vídeos i jugadors amb millors puntuacions, càmera, 
notificacions, amistats i perfil.

- Penjar (mínim) un repte diari.
- Realitzar el repte rebut abans de les pròximes 24 hores.
- No acumular reptes sense fer, perquè el personatge 
empitjorarà la seva condició física fins a morir.

CONTINGUT PEDAGÒGIC CONTINGUT D’INTERACCIÓ

REGLES DEL JOC

STORYBOARD
Les dues pantalles superiors son les pantalles de registre, 
aquestes només apareixeran el primer cop que l’usuari 
obri l’aplicació.

Un cop creat el compte s’obrirà la pantalla del mapa on 
el jugador podrà moure’s lliurement i entrar dintre de 
cada element del mapa. Un cop dintre, el jugador podrà 
veure i puntuar els vídeos que s’han penjat, o realitzar un  
de nou.
A part inferior de la pantalla es trobarà la barra de menú, 
que sempre indicarà en quin apartat es troba el jugador.

El següent apartat es el de records, on el jugador podrà 
veure els usuaris o els vídeos més puntuats.
En tercer lloc, trobem l’apartat de la camera, a partir de 

la qual, el jugador podrà gravar els seus reptes i 
penjar-los al mapa de joc. 

En quart lloc, trobem l’apartat de notícies on apareixeran 
totes les novetats i avisos del joc. 

En cinquè lloc, trobem l’apartat d’amics on el jugador 
tindrà un llistat de les persones a las que segueix, i la 
opció de buscar de nous a través de la icona de la lupa.

Per ultim, tenim en la part superior dreta de la pantalla 
una icona amb la nostra foto de usuari. Si premem, 
s’obrirà la pantalla de perfil en la que apareix, el nom 
d’usuari, la puntuació acumulada i finalment la vida del 
nostre personatge.


