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1 SINOPSIS DEL JOC

Es genera un prototip amb paper del taulell amb forma hexagonal, repartit per conti-
nents. Les zones s’adapten als 6 continents, què són: Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, 
Europa, Oceania i Àsia. També es generen exemples de targetes per a tenir una idea 
base de com es jugarà el joc i peces que per a jugar i què el jugador se seti més com el 
personatge que li toqui. 

2 MILLORES REALITZADES

Tot i què en un prinicpi no s’habia generat un primer prototip de paper, es van estudiar 
les possibilitats de jugabilitat i es va arribar a la conclusió de què faltaven elements de 
joc, la funció d’aprenentatge es comença a resoldre però es busca més atractiu i més 
pressió i diversió al jugar. Així doncs es generen varis canvis o pensaments nous en base 
a les priemres idees. 

– Afegir les caselles específiques de la presó, l’hospital, l’inici i el passaport.
– Formalització dels personatges.
– Formalització del taulell per zones, corresponent als 6 continents.



2 REGLES DEL JOC

Les regles del joc es començen a tenir més clares i tancades per a que es pugui dominar 
qualsevol situació de dubte durant el joc.

– Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol 
començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
– Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui.
– Cada vegada que un jugador es mou, ha de treure una carta, llegir-la, i fer l’acció que 
indiqui.
– Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell con-
tinent.
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports

3 MATERIAL DEL JOC

– S’afegeixen les targetes de passaport. El jugador les obté quan cau a la casella de 
“passaport”. Tant les targetes com el taulell i les peces de joc estàn impreses en paper 
de 160g.

4 FEEDBACK

– Joc lent
– Falta de caselles específiques, gairebé a totes has d’agafar una carta.
– Els jugadors s’han quedat tots sense tirar a l’hora i el joc ha quedat bloquejat.
– Poca relació entre els dibuixos de cada zona(turistic) i el missatge que es vol donar al 
joc (crítica).
– Els dibuixos son atretzzo, no tenen cap funció, però a l’hora treuen molt de protago-
nisme al taulell.














