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ANNEX A. Implementació del codi 

A.1.Tasca de prova 

A.1.1 SIGUIENTE 

La funció SIGUIENTE està assignada a la fletxa que ens permet canviar de paraula. A 

continuació es copien algunes parts del codi, per entendre el seu funcionament: 

 

public class SIGUIENTE : MonoBehaviour { 

 

[1] public GUIText maintext; 

 

[1] static public int retornallista; 

 

[1] public AudioClip ajudar, monstre, galeta, enemic; 

 

[1]  public static int segons=0; 

 

[2] void Start () { 

[2.a]  segons = 0; 

[2.b]  string [] paraulesbones = new string[]{"GALETA","AJUDAR "}; 

[2.c]  string [] paraulesdolentes = new string[]{"MONSTRE","ENEMIC"}; 

[2.d]  retornallista = Random.Range (0, 2); 

  if (retornallista == 0) { 

   maintext.text = paraulesbones [Random.Range (0, 8)]; 

   inicialitzacio.timer.Start(); 

  } else { 

   maintext.text = paraulesdolentes [Random.Range (0, 8)]; 

   inicialitzacio.timer.Start(); 

  } 

[2.e]  switch(maintext.text){ 

   case "AJUDAR": 

    audio.clip=ajudar; 

    audio.Play (); 

    break; 

   case "MONSTRE": 

    audio.clip=monstre; 

    audio.Play (); 

    break; 

   case "GALETA": 

    audio.clip=galeta; 

    audio.Play (); 

    break; 

   case "ENEMIC": 
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    audio.clip=enemic; 

    audio.Play (); 

    break; 

  } 

 } 

  

[3] public static void aturatemps(){ 

  inicialitzacio.timer.Close (); 

 } 

 

[4] void OnMouseDown() { 

[4.a]  if ((maintext.text.Contains("MOLT BE!")) || (maintext.text == "T'HAS EQUIVOCAT")) { 

   comportament.animator.SetInteger ("nino", 0); 

   Start (); 

  } 

 } 

} 

 

 

 

1. Crea la variable de text maintext; la variable entera retornallista i segons; els clips 

d’audio. 

2. La funció Start que deriva de MonoBehaviour i es crida quan s’inicialitza l’objecte, i 

per tant s’utilitzarà per establir el funcionament del joc. 

a. Retorna el comptador de segons del rellotge a 0. 

b. Crea la llista de paraules bones i paraules dolentes (només modificable des 

del codi). És difícilment accessible per la logopeda, fet a millorar en la 

següent tasca. 

c. Aleatòriament escull la llista de la qual s’obtindrà la paraula. 

d. Aleatòriament escull la paraula de la llista escollida, la mostra en pantalla i 

fica en marxa el rellotge. 

e. Reprodueix el so corresponent a la paraula escollida. 

3. La funció aturatemps atura el rellotge (timer) creat anteriorment, quan es crida. 

4. En cas de ser clicat l’objecte (fet que es pot apreciar gràcies a que anteriorment se li 

ha aplicat un Collider): 

a. Si el maintext conté “MOLT BÉ” o “T’HAS EQUIVOCAT”, és a dir ja has 
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provat d’encertar la paraula i pots passar a la següent: 

 El personatge retorna a la posició estàtica. 

 Es retorna a la funció Start, per tal que aparegui una paraula 

nova. 

 

 

A.1.2 CONTENT 

L’script CONTENT va assignat a la cara somrient, i hereta de la classe MonoBehaviour, 

fent servir la funció OnMouseDown, que actua quan es prem l’objecte durant el joc, i fa el 

següent: 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class CONTENT : MonoBehaviour { 

 

[1] public GUIText maintext;  

 

[1] public AudioClip be, mal; 

 

[2] void OnMouseDown() { 

[2.a]  SIGUIENTE.aturatemps (); 

[2.b]  if ((! (maintext.text.Contains("MOLT BE!"))) && (maintext.text != "T'HAS 

EQUIVOCAT")) { 

[2.b.i]   if (SIGUIENTE.retornallista == 0) { 

    maintext.text = "MOLT BE! Has respost en \n"+SIGUIENTE.segons 

+ " segons"; 

    comportament.animator.SetInteger ("nino", 1); 

    audio.clip= be; 

    audio.Play (); 

    file.encertades(); 

 

[2.b.ii]   } else { 

    maintext.text = "T'HAS EQUIVOCAT"; 

    comportament.animator.SetInteger ("nino", 2); 

    audio.clip= mal; 

    audio.Play (); 

    file.fallades(); 

   } 

  } 

 } 

 

} 
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1. Crea la variable de text maintext; i les variable de Audio Clip: be i mal 

2. En cas de ser clicat l’objecte: 

a. Atura el rellotge, creat anteriorment (després es veurà on es crea). 

b. Si el text en pantalla és diferent que MOLT BÉ i que T’HAS EQUIVOCAT, és 

a dir si el text és una paraula de les que haurà d’escollir el pacient: 

i. Si la paraula és una paraula bona (la cara contenta s’ha de prémer 

quan la paraula és positiva o bona), això és així si la variable 

retornallista de la classe SIGUIENTE és igual a 0: 

 El text es canvia a “Molt bé! Has respost en X segons.”. 

 S’activa l’estat guanyar del personatge, que correspon a 

assignar el valor 1 a la variable nino. 

 S’activa l’àudio be. 

 Es crida la funció encertades de la classe file. 

ii. Si no és una paraula bona: 

 El text es canvia a “T’has equivocat.”. 

 S’activa l’estat perdre del personatge, que correspon a 

assignar el valor 2 a la variable nino. 

 S’activa l’àudio mal. 

 Es crida la funció fallades de la classe file. 

A.1.3 TRIST 

La classe TRIST funciona de la mateixa manera que la CONTENT, excepte el punt 2.b.i, on 

en aquest cas es mira si la paraula és dolenta, ja què aquest script va assignat a la cara 

trista, i si es prem aquesta cara vol dir que la paraula és dolenta: 

SIGUIENTE.retornallista == 1; 

A.1.4 comportament 

L’objectiu de la classe comportament es poder accedir al component Animator des dels 



Jocs aplicats a la logopèdia  Pàg. 7 

 

scripts, per tal de canviar les animacions de l’animal segons si el jugador encerta o falla. 

 

public class comportament : MonoBehaviour { 

  

static public Animator animator; 

 

void Start () { 

  

 } 

  

void Awake () { 

  animator = GetComponent<Animator> (); 

 } 

} 

En la classe CONTENT, es pot observar com es modifica  el valor del component creat en 

aquesta classe mitjançant: 

comportament.animator.SetInteger ("nino", 1); 

A.1.5 file 

La funció file s’encarrega de guardar les dades en un fitxer de text creat anteriorment. 

Guarda el nombre de paraules encertades i fallades a partir de les funcions que hem vist en 

el codi de la classe CONTENT, en forma de file.encertades() i file.fallades(). A continuació 

veiem la funció encertades de la classe file:  

 

public class file: MonoBehaviour{ 

 public static void encertades(){ 

 

[1]  XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

[2]  doc.Load(@"C:\Users\Albert\Documents\A1\Assets\joc1.xml"); 

 

[3]  XmlNode aNode = doc.SelectSingleNode("/projecte/paraules"); 

 

[4]  XmlAttribute idAttribute = aNode.Attributes["encertades"]; 

    

[5]  int currentValue = XmlConvert.ToInt32(idAttribute.Value); 

[5]  int currentValueplusone = currentValue+1; 

[5]  string valoractualitzat = XmlConvert.ToString(currentValueplusone); 

[5]  idAttribute.Value = valoractualitzat; 

 

[6]  doc.Save(@"C:\Users\Albert\Documents\A1\Assets\joc1.xml"); 

 } 

} 
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Quan es crida aquesta funció, actua: 

1. Crea un nou XmlDocument anomenat doc. 

2. Carrega el fitxer de text anomenat joc1 ubicat en la carpeta Assets del projecte. 

3. Carrega l’element paraules del fitxer 

4. Selecciona l’atribut encertades de l’element. 

5. Converteix el valor de l’atribut a enter, li suma un, el torna a transformar a string, i 

guarda el nou valor a l’atribut 

6. Guarda els canvis fets al document. 

La funció fallades s’implementa de la mateixa manera però seleccionant l’atribut fallades de 

l’element paraules.  

 

El fitxer de text conté el següent: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<projecte> 
   <paraules encertades="2" fallades="3" /> 
</projecte> 
 
 

A.2. Tasca A1 

Els scripts utilitzats són components dels Game Objects, per tant tots heretaran de la 

classe MonoBehaviour. En aquesta escena s’utilitzen els scripts Joc, menu i repeteix. A 

continuació es recolleixen les parts més importants dels scripts per tal d’entendre el 

funcionament d’aquests. 

A.2.1 Joc 

Joc és l’script assignat al Game Object fons i és el que conté la gran part del 

desenvolupament del joc.  Aquí s’explica com  funciona a partir de les línies més importants 

del seu codi, ja que passa de 600 línies de codi programat en CSharp. 

En primer lloc,  fora de la classe Joc, en aquest script es crea una struct (apartat 9.3), que a 

grans trets és una variable que emmagatzema un conjunt de variables, en aquest cas el 
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que fa és emmagatzema en una variable pack (nom de la estructura creada), una paraula, 

foto, so, nivell i idioma, tots associats a un mateix element. Així aconseguim tots els 

recursos d’un mateix element emmagatzemats en una única variable: 

 

public struct pack{ 

 public string paraula; 

 public Texture foto; 

 public AudioClip so; 

 public int nivell; 

 public string idioma; 

 public pack(string p, string f, string s, string n, string i){ 

  paraula = p; 

  foto = Resources.Load(f) as Texture; 

  so = Resources.Load(s) as AudioClip; 

  nivell = int.Parse (n); 

  idioma = i; 

 } 

} 

 

Per entendre millor el funcionament de l’struct cal llegir l’apartat 9, Base de dades. 

Tot seguit l’script ja conté la classe Joc. En primer lloc actua la funció Main: 

 

void Main(){ 

 

[1]  XmlDocument doc = new XmlDocument (); 

[1]  doc.Load (@"C:\Users\Albert\Documents\A1\Assets\llista.xml"); 

[1]  XmlNode taula = doc.SelectSingleNode ("/taula"); 

   

[2]  paquet = new pack[taula.ChildNodes.Count]; 

 

[3]  for (int i=0; i < taula.ChildNodes.Count; i++) { 

   

[3.a]   XmlAttribute paraula = taula.ChildNodes [i].Attributes ["nom"]; 

[3.a]   XmlAttribute foto = taula.ChildNodes [i].Attributes ["foto"]; 

[3.a]   XmlAttribute so = taula.ChildNodes [i].Attributes ["so"]; 

[3.a]   XmlAttribute nivell = taula.ChildNodes [i].Attributes ["nivell"]; 

[3.a]   XmlAttribute idioma = taula.ChildNodes [i].Attributes ["idioma"]; 

 

[3.b]   pack elementpaquet = new pack (paraula.Value, foto.Value, so.Value, 

nivell.Value, idioma.Value); 

 

[3.c]   paquet [i] = elementpaquet; 

  } 

  doc.Save(@"C:\Users\Albert\Documents\A1\Assets\llista.xml"); 
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} 

1. Obre el document llista, què conté la base de dades amb tots els elements del joc i 

les seves característiques. 

2. Crea una llista anomenada paquet, on es guardaran tots els elements. 

3. Recorre un per un tots els nodes del fitxer, i de cada node: 

a. Guarda en variables la informació que conté: la paraula, foto, so, nivell i 

idioma que defineixen cada element. 

b. Emmagatzema aquestes variables en un pack (estructura creada 

anteriorment). 

c. Afegeix aquest pack a la llista paquet. 

Amb aquesta funció aconseguim tenir guardada tota la informació separada per 

elements(packs), en la llista paquet. Un cop fet això actua la funció Start: 

 

void Start () { 

[1]  inicialitzacio.segundos = 0; 

  int a = 0; 

  int c = 0; 

   

[2]  aleatori1 = Random.Range (0, paquet.Length); 

[2]  while (a<1 && c<10000) { 

[2]  if((paquet[aleatori1].nivell==nivell1.nivell)&&(paquet[aleatori1].idioma==catala.idioma)){ 

[2]    a++; 

[2]   }else{ 

[2]    aleatori1 = Random.Range (0, paquet.Length); 

[2]    c++; 

   } 

  } 

[3]  int [] imatgesescollides = new int[]{aleatori1, aleatori2, aleatori3, aleatori4, aleatori5, aleatori6}; 

[4]  int b = imatgesescollides [Random.Range (0, foto3.numerofotos)]; 

[5]  maintext.text =  paquet[b].paraula; 

[6]  inicialitzacio.timer.Start (); 

[7]  audio.clip = paquet [b].so; 

[7]  repeteix = paquet [b].so; 

[7]  audio.Play (); 

[8]  if (c >= 10000) { 

[8.a]   Debug.Log("No hi ha fotos d'aquest nivell"); 

[8.b]   Application.LoadLevel("pantallaprincipal"); 

  }else{ 

  } 

 } 

1. Retorna el comptador de segons a 0. 
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2. Crea 6 nombres aleatoris diferents entre ells per tal de escollir 6 elements aleatoris 

de la llista paquet. Per tant abans de donar per definitiu el nombre escollit, 

comprova que l’element corresponent de la llista, compleixi les característiques de 

nivell i idioma, predefinides per l’usuari del joc. Aquí només s’adjunta la elecció del 

primer nombre, però en el codi, es repeteix 6 vegades el procediment. 

3. Crea una llista d’enters amb els nombres escollits. 

4. Aleatoriament, escolleix el numero de l’element que serà el correcte d’entre la llista 

d’enters creada, i el guarda a la variable b. 

5. Assigna al text la paraula de l’element correcte. 

6. Inicia el rellotge. 

7. Reprodueix el so associat a l’element triat. 

8. Si no hi ha fotos disponibles del nivell escollit: 

a. Ho mostra per consola mitjançant un missatge. 

b. Retorna a la pantalla principal. 

Tot seguit s’executa la funció OnGUI, que és la que renderitzarà el contingut dels elements 

en pantalla: 

 

void OnGUI () { 

[1]  XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

[1]  doc.Load(@"C:\Users\Albert\Documents\A1\Assets\resultats.xml"); 

   

[1]  XmlNode Node = doc.SelectSingleNode ("/taula/" + maintext.text); 

[1]  XmlAttribute encertada = Node.Attributes ["encertada"]; 

[1]  XmlAttribute fallada = Node.Attributes ["fallada"]; 

[1]  XmlAttribute tempsmitja = Node.Attributes ["tempsmitja"]; 

 

[2]  if (foto3.numerofotos == 3) { 

[2.a]   if (GUI.Button (new Rect (amplada * 15, alsada * 20, amplada * 20, alsada * 40), 

paquet [aleatori1].foto)) { 

[2.a.i]    if (maintext.text == paquet [aleatori1].paraula) { 

[2.a.i.1]     maintext.text = "BE"; 

[2.a.i.2]     guardardades.encertades(); 

[2.a.i.3]     int valor = XmlConvert.ToInt32(encertada.Value); 

[2.a.i.3]     int valormesu = valor+1; 

[2.a.i.3]     string valoractualitzat = XmlConvert.ToString(valormesu); 

[2.a.i.3]     encertada.Value = valoractualitzat; 

[2.a.i.3]     int valort = XmlConvert.ToInt32(tempsmitja.Value); 

[2.a.i.3]     int valormesut = (valort*valor+inicialitzacio.segundos)/valormesu; 

[2.a.i.3]     string valoractualitzatt = XmlConvert.ToString(valormesut); 
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[2.a.i.3]     tempsmitja.Value = valoractualitzatt; 

[2.a.i.4]     aturatemps(); 

     Debug.Log(inicialitzacio.segundos); 

[2.a.i.5]     heencertat (); 

     Start (); 

[2.a.ii]    } else { 

[2.a.ii.1]     guardardades.fallades(); 

[2.a.ii.2]     int valorfallat = XmlConvert.ToInt32(fallada.Value); 

[2.a.ii.2]     int valorfallatmesu = valorfallat+1; 

[2.a.ii.2]     string valorfallatactualitzat = XmlConvert.ToString(valorfallatmesu); 

[2.a.ii.2]     fallada.Value = valorfallatactualitzat; 

[2.a.ii.3]     audio.clip = paquet [aleatori1].so; 

[2.a.ii.3]     audio.Play (); 

     mal++; 

      

    } 

 

   } 

1. Obre un document i carrega els atributs necessaris per guardar les dades. 

2. En el cas que el nombre de fotos escollit sigui 3 (en aquest tros de script només 

tindrem en compte aquest cas i en els casos en què hi ha 4, 5 o 6 fotos, el codi 

funciona de la mateixa manera, però col·locant una imatge més): 

a. Crea un botó, definit per una distància respecte l’esquerra de la pantalla i 

respecte la part superior, que definirà la posició; una alçada i una amplada; i 

la textura que omplirà el botó. La textura és la variable foto de l’element 

corresponent a l’aleatori1, obtingut a la funció Start().  

Aquí només es parla d’un botó, però en el codi complet se’n creen tants com 

nombre d’imatges ha escollit l’usuari del joc.  

A més, al clicar el botó creat es complirà el següent: 

i. Si la paraula que apareix en pantalla correspon a la imatge del botó 

(el jugador ha respost correctament): 

1. El text canvia a BÉ. 

2. Crida la funció encertades, descrita a l’apartat 8.1.3.5, que 

s’encarrega de guardar el nombre d’encerts. 

3. Guarda les dades en el fitxer obert en el punt 1 d’aquesta 

mateixa funció: encerts i temps mitjà de resposta. 

4. Crida la funció aturatemps(), encarregada d’aturar el timer. 
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5. Crida la funció heencertat(), que s’encarrega d’accedir a 

l’escena en què s’omple el plat de pizza. 

ii. Si la paraula no es correspon amb la imatge del botó (el jugador ha 

fallat): 

1. Crida la funció fallades, descrita a l’apartat 8.1.3.5, que 

s’encarrega de guardar el nombre d’errades. 

2. Guarda les dades en el fitxer obert en el punt 1 d’aquesta 

mateixa funció: errades. 

3. Reprodueix el so corresponent a la imatge clicada. 

 

Finalment parlarem de la funció heencertat(), de la classe Joc: 

 

void heencertat () { 

 

[1]  be++; 

[2]  pizza++; 

[3]  tempstotal = tempstotal + inicialitzacio.segundos; 

[4]  Application.LoadLevel ("pizza"+pizza); 

 } 

1. Suma 1 a la variable be, que correspon a les paraules encertades. 

2. Suma 1 a la variable pizza, que ens indica per quin tall de la pizza passem (la pizza 

completa consta de 8 talls, 8 encerts) 

3. Suma el temps que ha costat ficar el següent tall de pizza, per tal d’obtenir el temps 

total de “preparació” de la pizza. 

4. Carrega l’escena pizza que pertoca mitjançant la variable entera pizza.  

Un cop s’ha cridat l’escena pizza, mitjançant un altre script, si la variable pizza és més 

petita que 8, és a dir encara no s’ha completat la pizza, es retorna a la pantalla del joc per 

acabar de completar-la.  

Si la variable pizza és igual a 8, es passa a la pantalla final del joc, que indica els resultats 

obtinguts i el temps tardat a partir de les variables be, mal i tempstotal, vistes en la classe 

Joc. 
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A.2.2. menu 

L’script menu s’utilitza en més d’una escena del joc. Sempre que apareix la paraula MENU 

en pantalla, està associada a l’script amb la classe menu i ens transporta al menú de la 

tasca “Endevina què és”. El codi d’aquesta classe és senzill: 

 

public class menu : MonoBehaviour { 

 

 void OnMouseDown() { 

  Application.LoadLevel ("pantallaprincipal"); 

 } 

} 

No comporta cap novetat respecte els codis explicats anteriorment. 

 

A.2.3. repeteix 

Per últim tenim el script repeteix, associat al objecte text: 

 

public class repeteix : MonoBehaviour { 

 

 void OnMouseDown() { 

  audio.clip = Joc.repeteix; 

  audio.Play (); 

 } 

} 

Al clicar sobre el text, que té un component Box Collider 2D, es reprodueix el so de 

l’element al que es refereix el text. 

 

 

 

 

 

 

 


