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Aquest treball de fi de grau es basa en la creació d’un videojoc 2D de plataformes 

per a dispositius mòbils amb sistema operatiu Android. El títol d’aquest videojoc 

és “Blacksmith”. En aquesta memòria del treball final de grau s’expliquen tots els 

processos per la creació d’aquest videojoc junt amb tots els programes utilitzats. 

Primer explico la planificació del temps que es va fer just quan va està aprovada 

la proposta mitjançant el programa en línia Team Gantt. Després vaig fer el 

disseny del videojoc creant un document on s’expliquen tots els apartats del joc 

com els nivells que ha de tenir el joc, les mecàniques del personatge, la història, 

com guanyes o perds una partida, quants i quins enemics hi haurà, etc. A 

continuació s’explica el disseny gràfic i artístic creat amb el programa Illustrator i 

amb l’ajuda d’una tauleta gràfica Wacom, tots els elements i personatges que es 

van dibuixar i quin sentit tenen respecte a la història. 

També s’explica com es van crear de les animacions dels personatges mitjançant 

el programa Spriter, com va ser l’exportació i la implementació junt amb la 

programació amb el programa Unity. La creació de la intel·ligència artificial dels 

enemics i els moviments del personatge principal. 

El joc es basa en el fet que el jugador es posa a la pell d’un personatge d’un món 

de fantasia on un mag malvat vol apoderar-se del control del planeta. El jugador 

haurà d’anar superant els diferents nivells on s’anirà incrementant la dificultat del 

joc fins que et trobis amb el mag que vol dominar el planeta. Al principi i al final 

del joc apareixen cinemàtiques per explicar la seva història completa. 

Un dels objectius principals pel qual vaig pensar que seria interessant 

desenvolupar un videojoc completament des de zero, va ser per experimentar tot 

el procés de creació i tots els procediments que s’han de realitzar per crear un 

videojoc al complet. 

El resultat d’aquest projecte ha estat un videojoc completament funcional amb 

un bon disseny gràfic i una programació completa per poder gaudir plenament 

de l’experiència. 
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This final degree project is based on the creation of a 2D platform video game for 

mobile devices with an Android operating system. The title of this video game is 

"Blacksmith". This memory presents all the steps followed to create the video 

game along with the programs used throughout the whole development process. 

First, I explain the time planning that was done just when the proposal was 

approved by using the Team Gantt online program. Then I show the game design 

document where all the sections of the game are explained, such as the levels 

that the game should have, the character's mechanics, the story, how you win or 

lose a game, how many enemies will appear, etc. Then, I explain the graphic and 

artistic design created with the Illustrator program and with the help of a Wacom 

graphic tablet, all the elements and characters that were drawn and the meaning 

they have in relation with the story. 

It also explains how the characters' animations were created through the Spriter 

program, how was the export and implementation with programming in the Unity 

program. The creation of the artificial intelligence of the enemies and the 

movements of the main character. 

The game is based on the fact that the player plays the role of a fantasy world 

character where an evil wizard wants to take control of the Earth. The player has 

to go through the different levels where the difficulty of the game increases until 

the evil wizard is found. At the beginning and at the end of the game different 

cinematics are shown to explain the complete history. 

One of the main goals for which I thought it would be interesting to develop a 

video game from scratch, was to experience the entire process and all the steps 

that have to be followed to create, not a beta version, but an entire video game. 

The result of this project has been a completely functional video game with good 

graphic design and proper programming to be able to fully enjoy the experience. 
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1. Introducció 

En aquest apartat s’explica el contingut d’aquesta memòria i quin ha estat el 

projecte que s’ha realitzat. També s’explica perquè es va escollir fer aquest 

projecte, com es va platejar la seva realització, els objectius a què es volia arribar 

i l’abast del projecte. 

 

1.1. Contingut del treball 

Aquest treball es basa en la creació d’un videojoc de plataformes en 2D per 

dispositius amb sistema operatiu Android. El personatge del joc podrà utilitzar 

diferents armes i comprar vides extra per vèncer més fàcilment els enemics. 

També es pot configurar el volum dels efectes especials i de la música que 

sona quan estàs jugant i activar o desactivar la vibració del dispositiu que 

vibra quan ets atacat. Es pot canviar d’idioma tots els texts i diàlegs que 

apareixen en el joc a català, castellà o anglès. 

El jugador ha de fer servir les habilitats del personatge per poder vèncer a 

tots els monstres finals dels cinc nivells que hi ha i pot anar recollint materials 

per poder construir espases més poderoses per eliminar els enemics més 

fàcilment. 

 

1.2. Motivació 

L’elecció d’aquest projecte ja l’havia pensat des d’abans de fer la proposta 

del treball final de grau perquè des de petit sempre m’han agradat molt els 

videojocs i volia experimentar com seria la seva creació completa, des del 

plantejament de la idea fins a la finalització. 

Aquesta va ser una gran oportunitat per poder posar en pràctica moltes de 

les coses que havia après a la universitat i per comprovar si realment 

m’agradaria acabar treballant en aquest sector. 

La meva passió pels videojocs i les noves tecnologies és un dels motius pel 

qual estudio la carrera de Multimèdia. En acabar la universitat m’agradaria 

acabar treballant de desenvolupador de videojocs en alguna empresa 

referent en el sector. 
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1.3. Formulació del problema 

En començar aquest projecte vaig dedicar temps a pensar com s’hauria de 

fer el videojoc i en quin ordre fer els procediments per a desenvolupar-lo, i 

això em va ajudar a fer una planificació detallada i correcta del temps. 

Un dels aspectes que em va preocupar va ser el fet que el videojoc era en 2D 

i no sabia com fer una animació completa del personatge des d’un disseny 

fet amb Illustrator. Per sort vaig trobar el programa Spriter que em va ajudar 

moltíssim a fer aquest procés de les animacions i em va permetre complir la 

planificació a temps. Més endavant explicaré com funciona aquest programa 

i els altres procediments que vaig fer per finalitzar el joc. 

 

1.4. Objectius generals 

- Desenvolupar un videojoc des de zero: un dels objectius principals pel 

qual vaig pensar que seria interessant desenvolupar aquest videojoc de 

plataformes completament des de zero, va ser per experimentar tot el procés 

de creació i tots els procediments que s’han de realitzar per crear un joc al 

complet. Tot i que la música i els efectes sonors han sigut descarregats, tots 

els altres aspectes com el disseny gràfic, les animacions o la programació 

han sigut creats per mi. 

- Aplicar tot el coneixement adquirit: un altre punt important va ser aprofitar 

el màxim de continguts possibles que havia anat aprenent durant la carrera i 

posar-los en comú per realitzar aquest projecte. Tot i que la majoria de feines 

les vaig poder fer amb aquests coneixements, també vaig haver d’investigar 

i prendre coses noves per obtenir el resultat que m’havia plantejat. 

 

1.5. Objectius específics 

- Disseny gràfic: els primers objectius que em vaig proposar i que vaig 

superar amb esforç i dedicació, va ser el fet que havia de dissenyar tots els 

personatges, escenaris i armes del videojoc. Per complir aquest objectiu em 

va ajudar molt comprar-me una tauleta gràfica Wacom per poder dibuixar els 

detalls dels objectes i personatges, i l’opinió d’amics i familiars per saber si 

un personatge estava quedant bé o li feia falta algun canvi. 

- Dissenyar les mecàniques del joc: al crear el joc des de zero, em podia 

plantejar qualsevol estil de videojoc però sempre tenint en compte el temps 

que trigaria a desenvolupar-lo per poder acabar-lo a temps. El disseny de les 

mecàniques i funcionament del joc el vaig anar pensant durant el primer 

semestre fins que vaig decidir a fer-lo com ha acabat sent. 
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- Fer servir el projecte com a carta de presentació: un altre objectiu que 

em vaig marcar va ser fer servir aquest projecte com a demostració de les 

diferents capacitats que tinc i que sóc capaç de dissenyar i desenvolupar un 

videojoc des de zero. També em va ajudar tenir com a objectiu finalitzar 

aquest projecte per a mostrar-lo com a carta de presentació junt amb tots els 

altres videojocs desenvolupats en aquesta carrera per atreure l’atenció 

d’alguna bona empresa que busqui un desenvolupador. 

 

1.6. Abast del projecte 

El públic objectiu a què es dirigeix aquest projecte és a consumidors habituals 

de videojocs de l’estil arcade1 mitjançant una plataforma mòbil amb sistema 

operatiu Android. Aquests consumidors són habitualment jugadors joves 

d’entre 10 a 30 anys que els hi agrada el món de la fantasia i l’aventura. Es 

va escollir desenvolupar-lo en dispositius mòbils, ja que el projecte estava 

més enfocat a jugadors joves que poguessin jugar partides curtes mentre 

feien un altra cosa i no per jugadors que es passen hores a casa jugant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Videojoc dissenyat seguint els principis bàsics dels jocs antics de màquines recreatives. 
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2. Contextualització 

Aquesta secció serveix per posar en context al lector i ensenyar-li en quins 

videojocs m’he basat per desenvolupar el meu projecte. 

 

2.1. Què és un joc de plataformes? 

Quan busquem la definició de videojoc de plataformes, trobem el següent: 

“Els videojocs de plataformes, o simplement plataformes, són un gènere 

de videojocs en el qual cal caminar, saltar-se o escalar sobre una sèrie de 

plataformes i penya-segats, amb enemics, mentre es recullen objectes per a 

poder completar el joc. Sol usar scroll horitzontal cap a esquerra o cap a la 

dreta. És un gènere molt popular de videojocs creat en els primers anys 80 i 

que continua mantenint bastant de popularitat en l'actualitat.”2 

 

2.2. Referències d’altres jocs 

Quan parlem de videojocs de plataformes, el primer joc que a quasi tothom li 

passa pel cap és el Super Mario Bros, desenvolupat i publicat per Nintendo 

va ser un dels primers i més famosos videojocs de plataformes. Per això 

aquest ha sigut un dels principals referents pel desenvolupament d’aquest 

projecte. 

                                            
2 (14/05/2019) https://ca.wikipedia.org/wiki/Videojoc_de_plataformes 

Fig. 2.2.1: Exemple del videojoc Super Mario Bross. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Videojoc_de_plataformes
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Un altre joc del qual he tret moltes referències ha estat el Shovel Knight, que 

també és un famós joc de plataformes 2D desenvolupat i publicat per Yacht 

Club Games. Aquest videojoc em va ajudar molt a dissenyar el level design3 

del projecte. 

 

 

Per acabar també vaig agafar com a referència pel disseny gràfic4 dels 

enemics els famosos jocs Dark Souls i Boodborne desenvolupats per 

FromSoftware i publicats per Namco Bandai Games. Encara que no siguin 

jocs de plataformes ni en dues dimensions, m’encanta el disseny de tots els 

seus personatges i em vaig inspirar en algun d’ells per dissenyar els enemics 

del meu projecte final de grau, el videojoc. 

 

                                            
3 És la creació de nivells, espais o missions per un videojoc. 
4 Branca del disseny orientada a la composició d'imatges. 

Fig. 2.2.2: Exemple del videojoc Shovel Knight. 

Fig. 2.2.4: Personatge de Boodborne. Fig. 2.2.3: Exemple del videojoc Dark Souls. 
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2.3. Anàlisi del mercat 

L’impacte que està produint la indústria dels videojocs s’està significant una 

revolució a molts aspectes de la vida com al cultural, psicològic i social. Va 

començar sent un medi d’oci i ara ja s’ha consolidat com un mitjà artístic com 

el cinema i el concepte encara està en constant desenvolupament. 

Per fer la producció d’un videojoc en el passat, es necessitaven molt pocs 

treballadors i inclús només amb un programador es podia fer un joc. Però 

actualment es necessiten molts especialistes i molt més pressupost per fer 

un videojoc en condicions. Així com abans es podien produir jocs amb uns 10 

treballadors i 700.000 de dòlars de pressupost, ara es necessitarien uns 50 

treballadors i uns 7.000.000 de dòlars, depenent del nivell de producció i l’estil 

del videojoc.5 

Amb el pas dels anys, la indústria dels videojocs ha augmentat molt la seva 

venda i producció. Els Estats Units ha passat de generar 2 mil milions de 

dòlars en 1998 a 17 mil milions de dòlars en 2010 en vendes. 

Segons un estudi de “La producció de videojocs a Catalunya”6, es veu 

clarament que el sector del videojoc a Catalunya també està en plena 

expansió i que s’està apostant per aquest sector i la seva oferta formativa. 

Tot i que hi ha un cert malestar dels estudis de producció perquè reiteren que 

hi ha una manca significativa de finançament a les petites empreses. Es 

reclamen més facilitats per accedir a crèdits i subvencions. 

Com a conclusió de l’anàlisi del mercat dels videojocs, s’ha de dir que és un 

sector que està començant i que necessita ajuda per consolidar-se com un 

sector potent tant en l’àmbit estatal com autonòmic. Una d’aquestes ajudes, 

a part de finançament a les productores, podria ser augmentar la qualitat i 

l’oferta formativa de la indústria. Tot i que és un sector que no para de créixer 

i que seguirà creixent, s’ha de saber portar cap al bon camí. 

 

2.4. Productes similars 

Abans de desenvolupar el projecte es va fer una anàlisi de la competència. 

Es van analitzar els tres videojocs que podrien competir amb Blacksmith, ja 

que tenen el mateix target i són el mateix estil de joc. Gràcies a aquest anàlisi 

es van poder obtenir idees sobre com podria ser el joc i quins aspectes es 

podrien implementar i quins no. Això va ajudar molt a la hora de fer la primera 

idea sobre el disseny del projecte, quines habilitats hauria de tenir el 

personatge, com haurien d’interactuar els enemics o inclús com es podria fer 

la cinemàtica per explicar la història al jugador. 

 

                                            
5 (04/06/2019) https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_dels_videojocs 
6 (04/06/2019) https://www.upf.edu/web/opa/estudis/-
/asset_publisher/IrXIFT9fCBC2/content/id/10799997/maximized#.XPaHSoj7RPY 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_dels_videojocs
https://www.upf.edu/web/opa/estudis/-/asset_publisher/IrXIFT9fCBC2/content/id/10799997/maximized#.XPaHSoj7RPY
https://www.upf.edu/web/opa/estudis/-/asset_publisher/IrXIFT9fCBC2/content/id/10799997/maximized#.XPaHSoj7RPY
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- Dan the Man: Action Platformer 

Creat pels desenvolupadors Halfbrick Studios, aquest videojoc tracta 

d’anar superant nivells gràcies a les habilitats del personatge principal del 

joc. D’aquest videojoc és molt semblant la idea d’anar lluitant contra 

monstres al final dels nivells i anar pujant de nivell les teves habilitats, igual 

que en el meu joc es va pujant el nivell de les espases i pots anar obtenint 

més vides. També són molt semblants les accions que pot fer el 

personatge, ja que té els mateixos botons per interactuar: dos pel 

moviment de dreta i esquerra, un per saltar i un altre per atacar. Tot i que 

el personatge d’aquest joc té moltes més habilitats perquè amb el botó 

d’atacar pots fer combinacions d’atacs si prems uns quants cops o si quan 

estàs saltant prems el botó d’atacar fa una petada a l’aire. 

 

- Tower Fortress 

De la companyia Nitrome, és un joc gratuït on has d’eliminar monstres i 

anar superant nivells. La idea d’anar aconseguint or durant la partida per 

després poder-lo utilitzar comprant objectes o millores pel personatge és 

similar a la del meu videojoc. 

 

- NinjAwesome 

És un videojoc desenvolupat per GameResort. També has d’anar 

superant els diferents nivells que se’t plantegen i va augmentant la 

dificultat del joc. Aquest joc té un disseny de fons de pantalla molt 

semblant al meu, ja que els dos són diferents capes d’arbres i muntanyes 

que es van desplaçant a diferents velocitats per donar un efecte que el 

personatge realment està caminant pel bosc. El disseny dels nivells és 

força semblant per la distribució de les plataformes i com es poden 

utilitzar. Tot i que com en aquest joc avances automàticament cap 

endavant, hi ha alguna diferència en l’organització. 

 

 

 

 

Fig. 2.4.2: Exemple videojoc NinjAwesome. Fig. 2.4.1: Videojoc Dan the Man: Action Platformer. 
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3. Planificació 

En aquest apartat s’explica com s’ha fet la planificació del projecte i s’ensenya el 

document gràfic on es veu la planificació amb la tècnica de gestió “gantt”. També 

s’aplica l’eina d’estudi de situació del projecte anomenada DAFO i s’analitzen els 

riscos que pot tenir el seu desenvolupament. 

 

3.1. Planificació temporal 

Com s’ha dit abans, la distribució del temps la vaig fer amb el programa en 

línia TeamGantt. Per començar es va fer un “Game Design Document” i un 

resum de tot el que volia que aparegués en el joc i les mecàniques i recursos 

que hauria de tenir el jugador. Després, quan ja tenia pensat com volia que 

fos el videojoc, vaig crear el document amb la distribució del temps per poder-

lo acabar quan tocava.  

Un cop creat el document, vaig començar amb el disseny dels personatges 

principals i dels enemics amb Illustrator. En tenir tot el disseny gràfic del joc, 

vaig fer servir el programa Spriter per fer les animacions 2D de tots els 

personatges i tots els moviments que havien de fer. 

Un cop ja tenia les animacions, vaig crear un nou projecte amb Unity i vaig 

començar a posar-hi les animacions. Paral·lelament anava programant la 

pantalla del menú i creant els diferents nivells.  

Un cop va estar tot creat, vaig programar la intel·ligència artificial de tots els 

enemics i per acabar vaig traduir tots els texts perquè es pogués canviar 

d’idioma. Per sort vaig poder acabar el projecte a temps i completar la majoria 

de tasques que em vaig proposar fer al principi del projecte. 
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Fig. 3.1.1: Document de distribució de temps creat amb TeamGantt. 
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3.2. DAFO 

 

- Anàlisi Intern: 

 Fortalesa: 

- Ja he programat jocs de plataformes en 2D anteriorment i conec el 

procés que s’ha de seguir. 

- M’agrada molt desenvolupar videojocs i li he posat moltes ganes per 

fer el projecte completament des de zero. 

- A l’estar fent optatives de 4t de carrera i no treballar, tinc temps per 

poder treballar a temps complet amb el projecte. 

 Debilitats: 

- Mai havia fet tot el disseny gràfic d’un videojoc ni dibuixat tants 

personatges i escenaris des de zero. 

- No havia fet animacions en 2D de personatges. 

- Programar la intel·ligència artificial dels enemics va ser complicat i 

cada personatge necessitava una nova configuració. 

- Anàlisi Extern: 

 Oportunitats: 

- Al ser un joc gratuït pot tenir moltes descàrregues i no té publicitat. 

- La majoria de jocs d’aquest estil tenen un disseny gràfic basat en 

Píxel Art i aquest està dissenyat mitjançant vectors i és més realista. 

- Pot ser un joc simple i triomfar. 

 Amenaces: 

- Hi ha molts jocs d’aquest estil en el mercat. 

- Les grans companyies tenen molt més temps i pressupost. 

- No hi ha un equip darrere per anar fent actualitzacions i millores. 

 

3.3. Riscos del projecte 

El risc més comú a l’hora de fer un projecte és la falta de temps i sobrepassar 

els límits amb l’abast del projecte, ja que pot dur a terme un projecte inacabat.  

També es pot tenir problemes per la falta de coneixement en la matèria ja 

que et pot fer perdre temps amb un aprenentatge autònom o inclús deixar de 

fer alguna part del projecte. 
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4. Metodologia 

En aquesta secció s’informa de quina metodologia ha estat utilitzada per 

desenvolupar el projecte, quines eines s’han fet servir i un petit estudi informal 

per validar els resultats que s’anaven obtenint. 

 

4.1. Metodologia utilitzada 

Per fer aquest projecte es va fer servir la metodologia de “Desenvolupament 

basat en funcionalitats” o Feature-driven development. És un procés de 

desenvolupament de programari incremental i àgil de software per obtenir un 

seguiment del projecte.  

El procés de disseny tracta de cinc fases bàsiques, durant les dues primeres 

s’estableix una model general del projecte i les tres següents es van repetint 

per cada tasca: 

- Desenvolupar un model global: diferenciar els diferents grups per cada 

àrea de desenvolupament.  

- Construir un llistat de funcionalitats: fer un llistat complet de petites 

feines per cada àrea temàtica proposada en el punt anterior. 

- Planificar per funcionalitat: cada llista l’assignes a un grup de treball. 

- Dissenyar per funcionalitat: el programador en cap assigna un grup de 

feines de la llista a un treballador que l’haurà d’acabar en el termini establert. 

- Construir per funcionalitat: el treballador fa les feines assignades i en 

acabar-les s’ajunten al projecte principal. 

 

4.2. Eines utilitzades 

Per realitzar aquest projecte s’han fet servir bastants programes per fer totes 

les parts que es necessiten per la creació i desenvolupant d’un videojoc des 

de zero. A continuació explicaré tots els programes utilitzats i per quina feina 

i amb quin objectiu els vaig utilitzar. 

 

 Team Gantt 

Aquest software7 en línia d’organització de projectes em va ser molt útil 

a l’hora de començar a planificar totes les tasques que havia de fer abans 

de començar a desenvolupar. Gràcies a aquest programa vaig complir 

totes les tasques per quan les havia programat i també vaig ser capaç de 

veure quines tasques no podia realitzar per falta de temps o de recursos. 

                                            
7 És el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna 
tasca en un ordinador. 
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 Illustrator 

Aquest programa d’Adobe ha sigut essencial pel disseny gràfic de tot el 

joc. És amb el programa que he dibuixat tots els escenaris, personatges, 

armes i complements. No em va semblar difícil perquè estic acostumat a 

treballar-hi per projectes de la universitat. Actualment és una de les 

millors eines de disseny que hi ha. 

 

 Wacom 

Wacom és una marca que ofereix pantalles interactives, tauletes de llapis 

i molts altres dispositius pel disseny gràfic. Gràcies a aquesta tauleta vaig 

poder dibuixar els complements dels personatges, les plataformes dels 

nivells i molts altres objectes del videojoc. Em va ajudar molt perquè si 

ho hagués hagut de fer tot amb el ratolí, hauria trigat molt més temps i el 

resultat no hagués estat el mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spriter 

És un programa que ajuda a crear animacions 2D per a videojocs 

mitjançant una tècnica anomenada Animació Modular. Aquesta tècnica 

d’animació de personatges consisteix en què el personatge es representa 

en dues parts: una representació superficial del cos del personatge 

(anomenada pell o malla) i un conjunt jeràrquic d'ossos interconnectats 

(anomenat esquelet o plataforma) que s'utilitzen per animar la malla. Això 

vol dir que s’han d’unir diferents parts d’un sprite8 als ossos d’un 

personatge i després es poden animar aquestes parts fàcilment. 

 
 
 

                                            
8 És una imatge bidimensional que està integrada en una escena. 

Fig. 4.2.1: Imatge d'una tauleta gràfica 
Wacom. 
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 Unity 

Unity és un motor de desenvolupament de videojocs multiplataforma amb 

el que pots crear videojocs en 3D o 2D d’alta qualitat. Aquest programa 

ha sigut un dels pilars més importants del projecte, ja que gràcies a la 

seva versatilitat i qualitat a l’hora de desenvolupar videojocs vaig poder 

escollir el joc que a mi em va agradar més. Aquest software permet unir 

la part del disseny gràfic del videojoc i les animacions dels personatges, 

amb la part de programació perquè permet incorporar scripts9 als 

objectes del joc. També té una secció que és la “Asset Store”10 on els 

usuaris pengen els seus projectes perquè puguin ser descarregats per 

altres usuaris, gratuïtament o de pagament. En aquest projecte no es va 

utilitzar cap asset perquè anava en contra un dels objectius principals que 

és desenvolupar el joc des de zero. 

 

 Visual Studio 2017 

Aquest programa és un entorn de desenvolupament integrat11 de 

Microsoft. S'utilitza per desenvolupar programes informàtics i altres 

aplicacions. És l’entorn de desenvolupament que utilitza Unity per 

escriure codi en els scripts i programar els videojocs. En el meu cas, he 

utilitzat el llenguatge de programació C#. 

 

4.3. Mètode de validació dels resultats 

Per validar el correcte funcionament de la interfície d’usuari o el bon ús dels 

botons es va fer un estudi informal del videojoc en què van participar els meus 

amics i familiars. Es va deixar que juguessin al joc sense donar cap instrucció 

i jo observava com interactuaven. 

Fent aquesta validació es va arribar a la conclusió que la interfície gràfica no 

era del tot comprensible i no interactuaven correctament amb els botons del 

menú. Per facilitar la comprensió del funcionament del videojoc vaig canviar 

el disseny dels botons del menú perquè fos més clar que eren botons, vaig 

programar un petit tutorial a l’obrir per primer cop el joc i a l’entrar per primer 

cop al nivell 1, i també vaig afegir-hi una simple animació que augmentava i 

reduïa la mida del nivell que havies de superar. 

 

 

 

                                            
9 És un component pels objectes del joc que inclou una part de codi. 
10 Biblioteca pública del programa Unity on et pots descarregar programes d’altres usuaris. 
11 És una eina informàtica pel desenvolupament de programari. 
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5. Procés de creació del videojoc 

Abans de començar a dibuixar o desenvolupar el videojoc, es va fer un 

“document de disseny de videojoc” del projecte per a tenir clar tots els aspectes 

del videojoc i com començar a desenvolupar-lo. 

“Un documento de diseño de videojuegos (a menudo abreviado GDD (sigla 

en inglés para game design document)) es un documento vivo de diseño cuyo 

contenido es altamente descriptivo acerca de un videojuego. Un GDD está 

creado y editado por el equipo de desarrollo y es principalmente utilizado en la 

industria de videojuego para organizar esfuerzos dentro de un equipo de 

desarrollo. El documento es creado por el equipo de desarrollo como resultado 

de la colaboración entre sus diseñadores, artistas y programadores. Dicho 

documento es utilizado como guía durante el proceso de desarrollo del juego.”12  

 

5.1. Game Design 

  

5.1.1. Introducció del videojoc 

El joc es juga amb el mòbil en posició horitzontal i 4 botons col·locats a la 

part inferior de la pantalla. Tres pel moviment del personatge i un per fer 

l’acció d’aquest. 

Els botons de moviment són per moure el personatge a la dreta, a 

l’esquerra i per saltar. El botó d’acció és per atacar amb l’espasa. 

Hi ha 5 nivells que van augmentant de dificultat a mesura que es va 

avançant. A part dels monstres finals de cada nivell hi ha tres tipus 

d’esquelets i dos tipus de mags. Cada pantalla té una durada d’uns 2 

minuts sense comptar la lluita contra el monstre final. Es guanya la partida 

quan superes els 5 nivells i els respectius monstres finals de cada un 

d’ells. Perds quan et maten els enemics i et quedes sense vides o quan 

caus pels precipicis que hi ha al llarg del joc. 

Per superar el nivell s’ha de derrotar el monstre que hi ha al final, no fa 

falta derrotar els enemics que et vas trobant pel camí tot i que et facilita el 

pas i et donen monedes d’or. 

L’objectiu final del joc és derrotar al mag malvat que hi ha al final del cinquè 

nivell. 

 

 

 

                                            
12 (15/05/2019) https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_dise%C3%B1o_de_videojuegos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_dise%C3%B1o_de_videojuegos
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5.1.2. El jugador 

El jugador pot utilitzar diferent tipus d’espasa per derrotar els enemics. 

Aquestes espases s’aconsegueixen en el menú quan tens la fusta, el ferro 

i l’or suficient per construir-la. 

Els materials es poden aconseguir obrint els cofres o derrotant el monstre 

final. Eliminant els enemics que et trobes pels nivells aconsegueixes or i 

depenent la dificultat de l’enemic obtens més o menys or. 

- Accions: el jugador pot anar a la dreta, anar a l’esquerra, saltar i atacar 

amb l’espasa. 

- Informació del jugador: el jugador disposa de vides, or, fusta i ferro. 

Depèn de l’espasa que utilitzi tindrà un atac més o menys fort. 

- Propietats predeterminades: el jugador comença amb una espasa 

simple i sense or, fusta ni ferro. 

 

5.1.3. Intel·ligència artificial 

La intel·ligència artificial13 que utilitzen els enemics se separa en 3 estats. 

- Estat normal: l’enemic es queda quiet a la seva posició esperant a 

passar a l’estat de “detectat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Permet a una màquina o objecte prendre decisions intel·ligents. 

Fig. 5.1.3.1: Esquelet en Estat Normal. 
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- Estat detectat: quan el jugador s’acosta a una certa distància de 

l’enemic, el detecta i va caminant fins a ell. Un cop està suficientment a 

prop del jugador com per atacar-lo, l’enemic fa aleatòriament un atac, 

una defensa o quedar-se quiet fins a passar a l’estat final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estat final: l’enemic reacciona depenent de l’acció que faci el jugador. 

Si el jugador l’ha atacat, farà l’animació de “tocat” i tornarà a l’estat 

detectat si no s’ha quedat sense vida. Si el jugador mata a l’enemic, 

aquest farà l’animació de “mort”. 

 

 

Fig. 5.1.3.2: Esquelet en Estat Detectat. 

Fig. 5.1.3.3: Esquelet atacant. Fig. 5.1.3.4: Esquelet defensant-se. 
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5.1.4. Història 

Un aprenent de ferrer anomenat Maewin va al bosc a buscar fusta per fer 

una empunyadura per la seva destral i es troba amb un home vell 

anomenat Jondun que li diu que l’ha estat observant i que ell és l’indicat 

per acabar la seva feina. Li diu que l’acompanyi a la seva cabanya que li 

ha d’explicar una cosa molt important, la cabanya estava molt ben 

amagada. 

Un cop a la cabanya li diu que estigui atent i li explica que ell ha estat 

lluitant contra un mag malvat en una altra illa, diu que ja és molt vell i que 

necessita la seva ajuda. També li diu que l’ensenyarà a lluitar com un 

guerrer i que ha de ser com més aviat millor perquè cada cop es va fent 

més fort. 

L’aprenent li pregunta que què li passarà a la seva família i el vell li respon 

dient-li que si derrota al malvat ells estaran segurs però que si no ho fa, 

tothom estarà en perill. 

El noi accepta ajudar-lo i el vell li diu que torni a casa a acomiadar-se de 

la seva família i que agafi provisions perquè l’endemà al matí començaran 

el viatge cap a l’illa perduda. 

Un cop derrotes el mag malvat tornes a parlar amb l’home vell que s’ha 

convertit en el teu mestre i et felicita per haver salvat el planeta i ja pots 

tornar a casa amb la teva família. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1.4.1: Part del diàleg de la cinemàtica inicial del joc Balcksmith. 
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5.1.5. Pantalles del videojoc 

 

 Pantalla d’inici 

A l’iniciar el joc es veu una pantalla de càrrega amb una línia que es 

va omplint a mesura que es va carregant la pantalla del menú. 

 

Fig. 5.1.5.1: Pantalla de càrrega. 

 

 Menú 

El primer cop que s’obre la pantalla del menú, apareix un tutorial14 on 

s’explica cada botó perquè serveix i tot el que pots fer en el menú. 

 

Fig. 5.1.5.2: Pantalla del menú durant el tutorial. 

                                            
14 És un procés d'aprenentatge. 
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Els botons que hi ha en el menú són: 

- Personatges: és un apartat on hi ha tots els personatges que 

apareixen en el joc, siguin bons o dolents, amb els seus noms. 

 

Fig. 5.1.5.3: Apartat de personatges del menú. 

 

- Armes: en aquest apartat es pot escollir quina espasa porta el teu 

personatge en el joc, depenent de l’espasa que es tria farà més mal 

als enemics o menys. 

 

Fig. 5.1.5.4: Apartat d'armes del menú. 
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- Vides: en aquest panell es poden comprar vides. Això vol dir que al 

començar el nivell tindràs 4 vides més les que compris aquí. 

 

Fig. 5.1.5.5: Apartat per comprar vides del menú. 

 

- Configuració: en aquest apartat es pot configurar l’àudio (efectes i 

música), desactivar o activar la vibració que fa el mòbil quan el teu 

personatge és atacat, canviar l’idioma (català, castellà, anglès) o 

repetir la cinemàtica inicial en el bosc. 

 

Fig. 5.1.5.6: Apartat de configuració del menú. 
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També surten a la part de dalt els materials i l’or que has anat aconseguint 

durant les partides. 

Hi ha dibuixat en el fons un volcà amb 5 parts diferents on hi ha els 5 logos 

dels diferents monstres finals que són els nivells que has de completar per 

acabar el joc. Els nivells estan bloquejats (en gris) i només hi ha disponible 

el nivell 1, es van desbloquejant quan derrotes el monstre final del nivell 

anterior. 

 

 Nivells / Level Design 

- Nivell 1: el primer cop que es va al Nivell 1 del joc es reprodueix 

una animació on apareix el personatge principal del joc per un bosc i 

just després un home vell. 

En aquest nivell, l’escenari de fons és un bosc verd amb colors vius. 

El primer nivell té una dificultat fàcil on només apareixen els esquelets 

de nivell 1 i és més d’introducció per entendre com funcionen les 

mecàniques i entendre el mapa i els objectius que s’han de complir. 

El monstre final no és molt aterridor perquè no és molt fort. Quan 

apareix el monstre es bloqueja la pantalla i no es pot anar enrere en 

el mapa. 

 

 

Fig. 5.1.5.7: Tutorial inicial i disseny del Nivell 1. 
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- Nivell 2: l’escenari de fons és més fosc però no és gaire aterridor. 

Només canvien els colors dels arbres i alguna característica. 

En aquest nivell apareixen majoritàriament esquelets amb poca vida 

i que fan poc mal però també apareixen esquelets mitjans que tenen 

més vida i fan més mal. El monstre és una mica més aterridor i una 

mica més fort. 

 

 

Fig. 5.1.5.8: Disseny del Nivell 2. 

 

- Nivell 3: en aquest nivell, l’escenari és de neu. Les estructures 

estan congelades però no afecten els moviments del personatge. 

El nivell és més difícil, ja que només apareixen esquelets mitjans junt 

amb mags de nivell baix que llencen màgia des de lluny. El monstre 

té un disseny de cavaller congelat i és més fort que els altres. 

 

 

Fig. 5.1.5.9: Disseny del Nivell 3. 
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- Nivell 4: l’escenari d’aquest nivell és molt aterridor i ple de roques i 

calaveres per espantar el jugador.  

És bastant difícil, ja que apareixen esquelets de nivell mitjà i també 

els forts que tenen molta vida i fan molt mal, també els mags de nivell 

baix i alt. El monstre final és un mag que té dos tipus d’atacs, un 

simple i un més complex. 

 

 

Fig. 5.1.5.10: Disseny del Nivell 4. 

 

- Nivell 5: aquest és l’últim nivell, l’escenari és de lava i aterridor. 

En aquest nivell només apareixen esquelets forts i mags forts. El 

monstre és molt difícil i aterridor perquè és el malvat que vol dominar 

el planeta. Té dos tipus d’atac, un físic que fa molt mal i també llença 

màgia des de lluny. 

Un cop l’hagis derrotat apareix una cinemàtica amb el mateix bosc 

que a la primera i serà un diàleg de l’home vell amb el protagonista 

on li agrairà que hagi salvat el planeta i els seus estimats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.5.11: Disseny del Nivell 5. 
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 Cinemàtiques 

El primer cop que entres al Nivell 1 es reprodueix una cinemàtica on 

t’explica la història del joc i el que has de fer per completar-lo. 

Aquesta cinemàtica és un diàleg entre el protagonista Maewin i el seu 

ajudant Jondun, per anar avançant en la conversa s’ha d’anar tocant 

la pantalla. No es tornarà a reproduir la cinemàtica a no ser que es 

premi el botó “Veure Cinemàtica” en l’apartat de “Configuració” del 

menú. 

Un cop elimines al monstre de l’últim nivell i superes el joc, apareix 

un altre cinemàtica on també és un diàleg entre Maewin i Jondun on 

el mestre li diu al protagonista que ho ha aconseguit i que ja pot viure 

tranquil amb la seva família. 

 

 

Fig. 5.1.5.12: Part del diàleg de la cinemàtica final del joc Balcksmith. 
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5.1.6. Wireframes 

La idea inicial del joc, tant en el menú com a la pantalla de joc, s’assembla 

molt al resultat final. El que ha canviat del menú és que es van treure 

botons com el de botiga, es van arreglar els logos dels nivells i es va 

dibuixar un altre volcà del fons del menú. 

 

Fig. 5.1.6.1: Wireframe inicial del menú. 

El disseny de la configuració del menú també ha canviat respecte a 

l’original perquè hi havia molts botons que no s’han acabat utilitzant i els 

sliders15 també s’han modificat per fer que sigui més fàcil la seva interacció 

des d’un dispositiu mòbil. 

 

Fig. 5.1.6.2: Wireframe inicial de la configuració del menú. 

                                            
15 Component que es pot moure entre un valor mínim i màxim. 
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5.1.7. Interfície d’usuari / HUD 

La interfície d’usuari16 d’aquest videojoc és simple i bastant clara per 

jugadors que no estiguin familiaritzats amb jocs de plataformes o que no 

hagin jugat a gaires jocs. 

A dalt a l’esquerra hi ha les vides que té el jugador i que es van restant a 

mesura que els enemics el van atacant.  

Al centre hi ha els materials dels quals disposes a la partida, aquests 

materials aniran augmentant a mesura que es vagi obtenint or dels 

enemics eliminats o dels cofres que es troben pels nivells. 

Per acabar, a dalt a la dreta, hi ha el botó de configuració per si es vol 

canviar el volum de la música o dels efectes especials, per si es vol activar 

o desactivar la vibració del personatge al ser atacat o per si el vol retornar 

al menú principal. 

 

 

Fig. 5.1.7.1: Interfície de l'usuari durant el joc. 

 

La interfície d’usuari amb la que interacciona l’usuari està a la part inferior 

de la pantalla. Tracta de dues fletxes a la part esquerra pel moviment del 

personatge, i dos botons a la part dreta perquè el personatge pugui saltar 

i perquè faci l’acció d’atacar amb l’espasa. 

 

 

Fig. 5.1.7.2: Interfície de l'usuari pel moviment del personatge. 

 

 

 

 

 

                                            
16 És el medi amb què l'usuari pot comunicar-se amb una màquina. 
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5.2. Disseny gràfic 

 

 Interfície de l’usuari 

- Menú: la interfície del menú del joc és simple i intuïtiva, tracta de 4 botons 

per interaccionar amb el menú i 5 botons per accedir als diferents nivells 

del joc. Aquests botons van ser dissenyats amb el programa Illustrator, 

igual que el disseny dels materials i dels panells per ensenyar la 

informació. Per crear el sistema de partícules per simular lava a dins del 

volcà vaig fer servir un exemple utilitzat en projectes anteriors. 

 

 

Fig. 5.2.1: Disseny dels elements del menú. 

 

- Nivells: en els nivells, els botons per interaccionar amb el personatge 

van ser creats a partir d’un frame17 de l’animació del personatge i a partir 

d’una espasa. Les fletxes per moure el personatge les vaig dissenyar 

perquè l’usuari veies clarament quan indicava al personatge que anés a 

la dreta o a l’esquerra però que també fossin agradables a la vista. 

 

 Personatges 

En el joc hi ha 12 personatges amb les seves respectives animacions que 

s’han creat amb el programa Spriter. 10 d’aquests personatges són 

enemics als quals has de derrotar i cada un té el seu nivell de dificultat i 

les seves habilitats especials. 

 

- Meawin: és el personatge principal del joc i amb el que es juga tota la 

partida. És el protagonista de la història i el que més feina ha costat de 

dissenyar i desenvolupar. He fet el disseny des de dos punts de vista 

diferents: un de cara perquè surti millor a les cinemàtiques i en el logotip 

del videojoc, i un altre de perfil per poder jugar amb ell. 

 

 

 

                                            
17 Fotograma. Una de les imatges instantànies en què es divideix una pel·lícula o vídeo. 
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Fig. 5.2.2: Meawin personatge principal. 

 

Aquest personatge té 6 animacions que utilitza durant la partida. Les 

animacions són córrer, saltar, idle18, que l’han atacat, mort i atacar. Cada 

animació s’ha hagut de fer 5 vegades, una amb cada espasa diferent que 

hi ha al joc. Per tant s’han creat 30 animacions per poder interactuar amb 

aquest personatge. Cada una d’aquestes animacions té 16 frames perquè 

sigui fluida i sense talls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Són animacions dins dels videojocs que es produeixen quan el personatge no fa cap acció. 

Fig. 5.2.3: Exemple de Sprite Sheet de l’animació 
atacar. 
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- Jondun: és el personatge secundari que 

ajuda al personatge principal a complir el 

seu objectiu. El vaig dissenyar com un vell 

que tingués aparença de savi, ja que havia 

viscut molt temps lluitant contra un malvat i 

això havia desgastat el seu cos però li havia 

ensenyat moltes coses.  

Aquest personatge només el vaig dissenyar 

de cara, ja que sempre apareix en 

cinemàtiques o parlant a càmera i mai 

juguem amb ell. També per això només 

vaig fer-li l’animació idle. 

 

 

 

- Esquelets: els esquelets són els enemics més comuns que et pots trobar 

al videojoc. Per facilitar el desenvolupament del videojoc vaig utilitzar el 

mateix cos de l’esquelet per fer tres tipus d’esquelets. Només canviant 

l’arma i l’escut ja es veu una clara diferència que l’esquelet és més fort i 

no fa falta dissenyar tot un nou personatge enemic. 

Els esquelets també tenen 6 animacions, les mateixes que pel personatge 

principal però en comptes de saltar es defensen. 

Per dissenyar-los vaig agafar com a referència esquelets reals i els vaig 

dibuixar a la meva manera tot i que intentant ser el més realista possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.4: Disseny del 
personatge Jondun. 

Fig. 5.2.5: Disseny dels tres nivells d'esquelets. 
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- Mags: amb els mags vaig fer servir la mateixa tècnica de repetició que 

amb els esquelets i vaig fer que fessin més mal però que no tinguessin 

cap protecció. En aquest cas vaig fer dos nivells de mags canviant els 

seus colors. Els mags estan a llocs estratègics del mapa per complicar els 

nivells on apareixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monstre del nivell 1: una clara referència pel disseny d’aquest monstre 

va ser un enemic del videojoc Dark Souls 2, tot i que el disseny final 

d’aquest monstre no és molt semblant al del famós videojoc.  

Per fer el monstre del nivell 1 em vaig fixar en els esquelets que ja tenia 

dissenyats. Vaig voler que fos el “rei” dels esquelets i per això li vaig posar 

una corona al cap i com que els esquelets també representen la mort vaig 

posar-li una dalla com a arma per simbolitzar-ho. Els monstres que no 

tenen un escut els hi vaig fer dos atacs perquè fossin més agressius. 

 

 
 

Fig. 5.2.6: Disseny dels dos nivells de mags. 

Fig. 5.2.7: Disseny del monstre del nivell 1. 
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- Monstre del nivell 2: per dissenyar aquest monstre em vaig basar en 

un personatge de la sèrie One Piece, el personatge Zoro. Volia fer un 

monstre espadatxí que fos hàbil amb l’espasa. Els monstres es van 

enfortint a mesura que vas superant els nivells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monstre del nivell 3: com que l’ambient del nivell 3 és un paisatge de 

neu i gel, vaig pensar que seria molt adequat fer un monstre que estigués 

congelat i fos de gel. A aquest monstre li vaig posar un escut també de gel 

perquè es pogués protegir i fos més difícil eliminar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 5.2.8: Disseny del monstre del nivell 2. 

Fig. 5.2.9: Disseny del monstre del nivell 3. 
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- Monstre del nivell 4: aquest monstre és molt especial perquè és un mag 

i no té arma, el seu atac és tirar boles de màgia com els mags simples. 

Una clara referència és un monstre dels videojocs Bloodborne tot i que 

originalment fa servir una arma i no és un mag.  

Fa servir dos tipus d’atacs, un simple que llença una bola de màgia 

endavant i un altre que alça els dos braços i llença boles d’energia cap als 

dos costats i cap amunt que fan una paràbola per despistar al jugador i 

complicar-li el nivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monstre del nivell 5: el mag malvat del qual parlava Maewin, l’últim 

enemic a abatre. És el més fort i aterridor amb diferència i també està 

relacionat amb l’ambient del nivell, ja que el nivell 5 és el nivell de la lava 

i el foc i aquest monstre està fet de lava. Té els mateixos tons vermells 

que el disseny del nivell. Té dos atacs, un físic amb l’espasa que causa 

molt mal i et toca i un altre amb màgia que et pot disparar des de lluny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.10: Disseny del monstre del nivell 4. 

Fig. 5.2.11: Disseny del monstre del nivell 5. 
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 Armes 

El personatge principal del joc pot triar entre 5 espases per lluitar en els 

nivells, cada espasa fa diferent mal als enemics. Cada espasa costa més 

quantitat de materials com més forta és. 

 
 

 

 Nivells i decoració 

En aquest projecte es van crear 5 nivells que hem comentat a la secció 

5.1.5 Pantalles del videojoc, cada vegada que aconsegueixes passar el 

nivell, el següent és més terrorífic. Com que a la història es diu que el mag 

malvat està en una illa vaig pensar que podria representar els nivells com 

si estigués pujant el volcà d’una illa i acabar en el cràter del volca envoltat 

de lava. 

Per veure clarament la creació del disseny gràfic dels nivells, ensenyaré 

imatges del document fet amb el programa Illustrator. 

 

- Nivell 1: el primer nivell d’aquest joc té un disseny bonic amb colors 

clars. És un nivell introductori i com que acaba de començar el joc, es 

busca atreure visualment al jugador. 

 

 

Fig. 5.2.13: Disseny del nivell 1 a l’Illustrator. 

Fig. 5.2.12: Disseny de les armes ordenades pel nivell. 
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Fig. 5.2.14: Disseny del nivell 1 al joc. 

 

- Nivell 2: el nivell 2 és més fosc, ja que vas pujant al volcà i es va fent de 

nit, però té les mateixes característiques i complements que el nivell 1. 

 

 

Fig. 5.2.15: Disseny del nivell 2 a l’Illustrator. 

 

- Nivell 3: aquest nivell està ambientat en una forta nevada, ja que ja estàs 

més amunt del volcà i cada com és més extrem i terrorífic. Es fa servir el 

mateix color de fons que en el nivell 2. 

 

 

Fig. 5.2.16: Disseny del nivell 3 a l’Illustrator. 
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- Nivell 4: és molt terrorífic, hi ha calaveres per tot arreu i creus de tombes 

per terra. En el cel sempre es veu una lluna. Es caracteritza per ser molt 

gris perquè estàs quasi a dalt del volcà i és de nit. 

 

 

Fig. 5.2.17: Disseny del nivell 4 a l’Illustrator. 

 

 

Fig. 5.2.18: Disseny del nivell 4 al joc. 

 

- Nivell 5: el nivell 5 és molt vermell, ja que representa que estàs a dins 

del cràter del volcà i està tot ple de lava. Fins i tot els cofres estan més 

rogencs pel reflex de la llum de la lava. 

 

 

Fig. 5.2.19: Disseny del nivell 5 a l’Illustrator. 
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Fig. 5.2.20: Disseny del nivell 5 al joc. 

 

5.3. Animacions 

Com ja s’ha dit abans, totes les animacions del joc s’han creat amb el 

programa Spriter. Cada personatge del joc, menys el vell Jondun, té entre 3 i 

6 animacions per cada acció que ha de fer durant el joc. Cada una d’aquestes 

animacions consta de 16 frames perquè sigui fluida i sense talls. 

La versió gratuïta de programa Sprite no permet exportar tots els frames 

directament en un Sprite Sheet19 i ho exportava cada frame per separat. 

Això va fer que el pes de tots els frames de tots els personatges col·lapsés el 

programa Unity. Per solucionar aquest problema vaig agrupar manualment 

mitjançant Illustrator tots els frames per cada animació. 

Haver de fer totes les animacions dels personatges va ser complicat i em vaig 

estar bastant temps fent proves per veure com quedava l’animació final. 

També vaig pensar que si un joc en dues dimensions i simple com aquest 

projecte ja tenia aquest grau de dedicació i precisió no em podia imaginar el 

que podria costar animar grans videojocs realistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 És una imatge conformada per moltes imatges. 

Fig. 5.3.1: Exemple del programa Spriter. 
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5.4. Programació 

Programar des de zero aquest videojoc va ser llarg i complex perquè hi havia 

moltes coses per fer i a mesura que les anaves fent havies d’arreglar-ne 

d’altres que ja havies fet perquè funcionés correctament. Tot i ser complex 

estic molt content del resultat final del projecte i m’ha ensenyat diferents 

solucions molt útils a l’hora de programar videojocs. 

 

 Navegació del joc 

Per fer la navegació entre pantalles faig servir un script que a l’activar 

l’objecte de carregar pantalla ensenya la barra de progrés i fins que la 

següent escena no està 100% carregada no l’ensenya. 

 

 Programar les animacions 

Per programar les animacions amb Unity vaig tenir diversos problemes, 

sobretot quan el personatge principal o algun enemic és atacat i ha de fer 

l’animació de tocat. Però em va ajudar molt poder saber quina animació 

està fent cada personatge a través del codi ja que vaig poder programar 

diferents reaccions en iniciar una animació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecàniques del personatge 

Les mecàniques del joc són fàcil i simples. El personatge principal té una 

barra on es pot moure cap a la dreta i cap a l’esquerra, i botó per saltar i 

un botó per atacar. Mentre està atacant no pot córrer, ja que fer que el 

personatge es mogui sense l’animació de córrer no queda bé visualment. 

També quan està atacant no pot saltar i a la inversa pel mateix motiu. 

 
 
 
 
 

Fig. 5.4.1: Programació d'animacions del personatge principal. 
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 Intel·ligència Artificial 

La intel·ligència artificial dels enemics també és simple de programar. He 

fet que l’enemic tingui tres estats, un que està esperant que s’acosti el 

jugador, un per caminar cap al jugador quan ja està a una distància curta 

i quan ja estan a tocar que faci un nombre aleatori del 0 al 2 i depenent 

del número que surti que ataqui, es defensi o no faci res. 

També s’ha de dir que per exemple els mags només tenen un atac simple 

i la intel·ligència artificial és la mateixa però la distancia per atacar 

s’augmenta molt i el nombre aleatori és del 0 a l’1 i només ataca o no fa 

res. 

 

5.5. Música i efectes especials 

En aquest projecte tota la música i efectes especials han estat agafats de 

llibreries gratuïtes o d’assets on s’especificava que es podia utilitzar aquesta 

música o efectes especials per usos comercials. Vaig utilitzar aquest tipus de 

música, ja que quan es facin algunes millores es penjarà el videojoc a la “Play 

Store” i necessitava tenir permisos comercials de tot el que s’utilitzés en el 

projecte. 

Els efectes especials és un dels aspectes més fluixos del joc, ja que em va 

costar molt trobar sorolls que s’adeqüessin exactament a la situació que 

passava en aquell moment i va ser difícil trobar-los. Tot i aquests 

inconvenients crec que ha quedat prou realista i que és bastant immersiu els 

sons i la música que s’escolta mentre estàs jugant. 

En total s’han utilitzat 8 músiques diferents per les diferents pantalles i nivells 

del joc i 13 efectes especials per fer el joc més immersiu.  
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6. Punts forts i febles del joc 

A continuació es detallen els punts forts i els punts febles del joc, que ens 

serveixen per fer-nos una idea de com pot competir el nostre producte al mercat 

i quines són les millores necessàries que s'han d'afrontar al futur.  

- Punts forts 

 És un joc de plataformes fàcil de comprendre el seu funcionament. 

 No es necessita internet per poder jugar-hi. 

 Té diferents armes per eliminar enemics de més nivell al llarg de la partida. 

 Es poden comprar vides per sobreviure a enemics més forts. 

 Els nivells van augmentant la seva dificultat. 

 Tot el disseny gràfic del joc ha estat creat des de zero. 

 Disposa d’un tutorial per comprendre la interfície del menú. 

 Disposa d’un tutorial per entendre els moviments del personatge i les 

accions que pot fer. 

 Disposa de música i efectes especials. 

 Es pot modificar el nivell de volum de la música i dels efectes per separat. 

 Es pot canviar d’idioma (català, castellà i anglès). 

 Té cinemàtiques on t’explica la història del videojoc. 

 

- Punts febles 

 No està penjat a la “Play Store” perquè pugui ser descarregat. 

 És d’un sol jugador. 

 Hi ha animacions que es podrien millorar perquè semblessin més reals. 

 És un joc fàcil i te’l pots passar sencer en uns 20 minuts. 

 Alguns efectes sonors sonen més forts que d’altres. 

 Hi ha pocs tipus d’enemics comuns. 

 No està disponible per dispositius d’Apple o per ordinador. 

 L’APK del joc ocupa bastant espai (116 Mb). 

 En alguns dispositius canvia la resolució de la pantalla i no es veu bé. 

 La història és simple i poc complexa. 

 El personatge principal només es pot moure, saltar i atacar. 

 No pots connectar el joc a “Google Play” ni compartir-lo. 
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7. Conclusions i treball futur 

Un cop acabat el projecte es pot arribar a la conclusió que fer un videojoc des de 

zero és un procés complex i llarg, tot i que hi ha diferents tipus de videojocs i tots 

es poden desenvolupar de maneres diferents. 

He vist que hi ha parts molt diferenciades en el procés de desenvolupament d’un 

videojoc i que no pots treballar una part sense acabar l’anterior. Per exemple, 

abans de començar a programar la interacció amb el personatge has de tenir 

acabades les animacions d’aquest i abans de fer les animacions has de tenir el 

seu disseny gràfic. 

Tenint en compte els objectius que em vaig proposar abans de començar el 

projecte, i el resultat obtingut, es pot dir que s’han complert satisfactòriament. Ja 

que com a objectiu principal tenia entendre tots els procediments per crear un 

videojoc i acabar amb una versió per poder jugar sense problemes i acabada del 

projecte. 

Un altre objectiu que em vaig proposar va ser crear un disseny gràfic acceptable 

pel videojoc i crec que ho he aconseguit amb dedicació i esforç per fer que sigui 

agradable a la vista i es gaudeixi més del joc. 

Una cosa que no em pensava que hi hagués de dedicar tant de temps i que seria 

més senzilla, és el tema de fer totes les animacions dels personatges. Vaig veure 

que s’havia de ser molt precís perquè l’animació quedés real i que no fos massa 

mecànica. 

Una de les conclusions quan vaig arribar al final del projecte, va ser que arribar 

a la versió final del videojoc per poder-lo penjar a internet no és tan senzill. Ja 

que has de tenir en compte que s’ha de poder jugar amb la majoria de dispositius 

que existeixen actualment i tots tenen característiques diferents com el sistema 

operatiu, la resolució de la pantalla o la versió d’Android que fan que hagis de 

modificar el joc per adaptar-lo. 

Principalment, com a futures implementacions i millores per aquest projecte, 

m’agradaria fer canvis respecte a la jugabilitat i habilitats del jugador del videojoc. 

Tot i que també faria canvis importants per fer possible la distribució del joc. 

Una important millora del joc seria afegir-hi molts més nivells i més complexes 

per poder gaudir molt més d’aquesta l’experiència i desenvolupar una història 

molt més complexa i amb més personatges que podries anar coneixent a mesura 

que anessis superant els nivells. 

A l’afegir-hi més nivells i de més complexitat també s’haurien d’afegir més 

enemics i més monstres finals. Aquests enemics podrien tenir diferents habilitats 

combinades entre atacs físics amb l’espasa i màgics amb boles d’energia. 

Una petita implementació seria fer que cada vegada que eliminis un enemic et 

sumes experiència i anessis pujant de nivell. Aquesta experiència es faria servir 

per requerir un nivell mínim per fabricar una arma nova. 
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També m’agradaria haver fet que el personatge principal tingués una altra 

habilitat, a part d’atacar amb l’espasa, que seria poder utilitzar la màgia. Podria 

llençar boles d’energia i afectar els enemics que toqués. Tot i que es necessitaria 

or i experiència per poder obtenir la màgia o pujar-la de nivell. 

Per millorar l’experiència del jugador també s’haurien de millorar els efectes 

sonors del joc, ja que van ser descarregats d’una llibreria gratuïta de sons i 

alguns són de poca qualitat o no del tot adequats per l’acció que representen. 

A part d’aquestes implementacions, m’hauria agradat que el joc tingués un nivell 

de dificultat més alt i que haguessis de reaccionar més ràpidament quan un 

enemic t’ataqués i així recompensar els jugadors amb un nivell de reacció més 

ràpid. Però també s’ha de tenir en compte que si fas el joc més difícil, tot i que 

pots arribar a tenir una comunitat de jugadors que els hi agradi molt el teu joc, 

redueixes el número de possibles jugadors perquè si no tenen experiència en 

altres jocs es podrien quedar encallats en un nivell i com a conseqüència deixar 

de jugar al joc. 

Per acabar, m’hauria agradat poder penjar el videojoc en alguna plataforma de 

distribució com a la “Play Store” per mòbils Android. I com a futura millora 

m’agradaria poder modificar el projecte i fer-lo compatible per mòbils amb 

sistema operatiu iOS o inclús penjar-lo a la plataforma “Steam” per poder ser 

jugat des d’un ordinador. 
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8. Agraïments 

M’agradaria agrair l’ajuda del meu tutor Jose Díaz pels constants consells i 

orientació en el desenvolupament del projecte que m’han servit de molta ajuda, 

i per totes les reunions que hem fet per tenir un bon seguiment del videojoc. Fer 

aquestes reunions m’ha ajudat a posar-me dates límit per fer diferents punts de 

la planificació i així auto pressionar-me per portar la planificació al dia i poder 

acabar quasi completament el projecte. 

A una altra persona que vull agrair-li la seva ajuda sobretot per la proposta del 

treball final de grau, és al Sergi Grau. Gràcies als seus consells vaig poder fer 

una proposta adequada perquè jo tenia pensat fer un projecte molt més complex 

i al final no m’hagués donat temps a acabar-ho. També em va ajudar a pensar 

com podria fer la planificació del temps perquè arribes el dia de l’entrega amb el 

projecte acabat. 

Un agraïment molt especial pels meus amics que m’han ajudat amb el disseny 

de diversos personatges i nivells, ja que a vegades no sabia si un personatge 

estava quedant bonic i realista o no. També em van ajudar fent de provadors de 

diferents demostracions del videojoc que em va ajudar a veure com 

interaccionaven amb la pantalla i si havia dissenyat una interfície intuïtiva o no. 

Per acabar m’agradaria agrair la seva paciència i motivació a la meva família 

perquè m’han estat seguint i animant des del principi i això m’ajudava molt a 

l’hora de seguir endavant i dedicar-li més hores al projecte.  
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9. Webgrafia 

 

Disseny gràfic:  

 Fantasy Art 

https://mobilegamegraphics.com/product/fantasy-game-sprite-assets/ 

 (Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Dark Souls 2 Bosses 

http://darksouls2.wikidot.com/bosses 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Dark Souls 3 Bosses 

https://darksouls.fandom.com/wiki/Boss_(Dark_Souls_III) 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Bloodborne Bosses 

https://bloodborne.wiki.fextralife.com/Bosses 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

Animacions:  

 Spriter Tutorials 

https://brashmonkey.com/ 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Unity 2D Platformer Tutorial 

https://www.udemy.com/unitypixelplatformer/ 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

https://mobilegamegraphics.com/product/fantasy-game-sprite-assets/
http://darksouls2.wikidot.com/bosses
https://darksouls.fandom.com/wiki/Boss_(Dark_Souls_III)
https://bloodborne.wiki.fextralife.com/Bosses
https://brashmonkey.com/
https://www.udemy.com/unitypixelplatformer/
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Programació:  

 Unity Documentation 

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/index.html 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Unity Answers 

https://answers.unity.com/index.html 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

Música i Efectes especials:  

 Asset Absolutely Free Music 

https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/absolutely-free-music-

4883 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Asset Free Fantasy Adventure Music Pack 

https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/orchestral/free-

fantasy-adventure-music-pack-118684 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Asset Free Casual Game SFX Pack 

https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/free-casual-game-

sfx-pack-54116 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

 Freesound 

https://freesound.org/ 

(Última consulta: 20/05/2019) 

 

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/index.html
https://answers.unity.com/index.html
https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/absolutely-free-music-4883
https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/absolutely-free-music-4883
https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/orchestral/free-fantasy-adventure-music-pack-118684
https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/orchestral/free-fantasy-adventure-music-pack-118684
https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/free-casual-game-sfx-pack-54116
https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/free-casual-game-sfx-pack-54116
https://freesound.org/

