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Formulari inicial

Ompliu, si us plau, aquest formulari:
https://tinyurl.com/pcjocs-1
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https://tinyurl.com/pcjocs-1


Pensament Computacional
Pensant els jocs

Taller: Pong
Reflexió
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Programaries jocs?
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Quines habilitats creus que necessitaries per 
programar un joc? 
Quines tens ja? Quines et falten?
Pot faltar coneixement:
• Saber programar!
• Un motor de videojoc
• Una mica de física i matemàtiques

Què més?
I pot faltar el pensament! Com ho fem?



Programar és només una part!

Programar: comunicar-se amb un ordinador en un 
idioma que els dos entenen
Què hi ha de tot el procés previ a programar?
Dues fases:
1) Pensar els passos necessaris per resoldre un 

problema
2) Utilitzar les nostres habilitats tècniques perquè 

l’ordinador treballi la solució

6



Pensament Computacional
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Com el definim?
“Mirar-se un problema de forma que un ordinador 
ens pugui ajudar a resoldre’l”
Com ens pot ajudar a ser millors programadors?
Treballant directament a classe les habilitats 
analítiques è ho farem en aquest taller:
• Eines que ens poden ajudar
• Estratègies per aplicar-los



Exemple d’eina: la lògica
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Expressió Regla
A OR true = true Anul·lació
A OR false = A Identitat
A AND true = A Identitat
A AND false = false Anul·lació
A OR A = A Idempotència
A AND A = A Idempotència
NOT (NOT A) = A Doble negació
A OR (NOT A) = true Complement
A AND (NOT A) = false Complement
A OR B = B OR A Commutativa
A AND B = B AND A Commutativa
NOT (A OR B) = (NOT A) AND (NOT B) Teorema de De Morgan
NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B) Teorema de De Morgan



P.C.: 6 Eines
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predir i analitzar

fer passes i regles

descomposar en parts

trobar i usar similituds

amagar els detalls no 
necessaris

jutjar



P.C.: 5 Estratègies
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experimentar i jugar

dissenyar i crear

trobar i resoldre errors

no pareu!

treballar junts



Exemple: Sudoku 4x4

Regla: cada fila/columna/bloc conté els quatre números
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Problema més petit: resoldre 
la casella F1C1 i F2C3

Veus similituds en la forma 
de resoldre els dos casos?

Solució traient els detalls 
concrets



Exemple: 3 en ratlla
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Prova diferents formes de 
començar i respondre

De forma general, indica les 
estratègies que funcionen

Dissenya un oponent virtual 
que pugui guanyar

Volem fer un oponent intel·ligent



Només per a programadors?

• El Pensament Computacional s’ha afegit al 
currículum d’escoles a tot el món!
• Computing at School (BCS) (UK)
• Computer Science Principles (US College Board)

• Focus: que els alumnes deixin de ser usuaris de la 
tecnologia i passin a entendre-la i intervenir
• No cal que siguin programadors! Els ajuda a les 

seves competències i desenvolupament
• Vosaltres, com a programadors, heu de treballar 

aquestes competències
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Pensament Computacional

Pensant els jocs
Taller: Pong

Reflexió
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Com estan fets alguns jocs
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Amb allò comú, podem construir la base del joc?

Identifica quines parts composen cada joc

Quines coses són comunes als diferents jocs?

Quines regles segueix cada joc? Pots escriure-les?



Jocs: Pong (1972) sports
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https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A

https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A


Jocs: Space Invaders (1978) shooter
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https://youtu.be/MU4psw3ccUI?t=16s

https://youtu.be/MU4psw3ccUI?t=16s


Jocs: Pacman (1980) maze
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https://www.youtube.com/watch?v=i_OjztdQ8iw

https://www.youtube.com/watch?v=i_OjztdQ8iw


Joc: Donkey Kong (1981) platform

19
https://youtu.be/U24OcmpZ6fA?t=52s

https://youtu.be/U24OcmpZ6fA?t=52s


Jocs: Tetris (1984) puzzle
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https://youtu.be/oq0ApY0ooXM?t=1m11s

https://youtu.be/oq0ApY0ooXM?t=1m11s


Jocs: Super Mario Bros. (1985)
platform
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https://www.youtube.com/watch?v=ia8bhFoqkVE

https://www.youtube.com/watch?v=ia8bhFoqkVE


Jocs: Doom (1993) FPS
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https://youtu.be/m9HvAXZgGeQ?t=20s

https://youtu.be/m9HvAXZgGeQ?t=20s


Jocs: Legend of Zelda (1998)
action-adventure

23
https://youtu.be/YFKsm4y1lJ8?t=1m28s

https://youtu.be/YFKsm4y1lJ8?t=1m28s


Jocs: disseny

Un joc resol un problema de forma divertida, 
respectant unes regles. 
Avaluem el nostre joc per refinar-lo:
• Les regles han de ser senzilles
• Els objectes (joc) han de tenir un ús obvi
• El gameplay ha d’estar ben polit
• Hem de gestionar la dificultat: fer créixer els reptes 

dins de les habilitats del jugador
• Donem bona retroalimentació al jugador
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Jocs: la nostra ment

• Les persones som màquines de cercar patrons: si 
trobem soroll ens frustrem i marxem
• La diversió ve d’exercitar el cervell (cognició)
• Juguem fins que som experts del patró (gameplay

predible) è ve l'avorriment (AI del 3-en-ratlla?)
• Els dissenyadors han de lluitar per fer créixer l’espai 

de possibilitats (múltiples solucions del puzle)
• Jugar és 
• Divertir-se amb reptes dins les teves habilitats
• Aprendre contínuament (addictiu)
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Jocs: anàlisi

• Què és un joc?

• Quines peces 
composen un joc?

• Què tenen en 
comú els jocs?

• Hi ha fluxos per 
resoldre?
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activitat interactiva, 
divertida i reglada que 
pretén resoldre un 
problema (o repte)

caldrà dibuixar, gestionar 
els objectes del joc, llegir 
les entrades, etc. 

les peces que hem vist: 
podem reaprofitar-les

bucle del joc, oponents…



Jocs: gestió del temps

• Tractarem la gestió de temps real (vs per torns)
• El bucle del joc s’executa cada frame (quadre) FPS
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Bucle del joc / frame rate

• 1 seg = 1.000 ms
• Per exemple: 

100 FPS = 100 dibuixos per segon
1 dibuix cada 1/100 s = 0,01 s = 10 ms delay
• Treballarem amb frame rate fix. Si tenim una 

pantalla de 800 píxels d’amplada, a quina velocitat 
(en píxels per segon) ha d’anar una pilota perquè 
trigui 4 segons en travessar-la? 
• I a quina velocitat en píxels per frame? 

Dividim la velocitat pel frame rate
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200 px/seg

2 px/frame



Pensament Computacional
Pensant els jocs

Taller: Pong
Reflexió
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Taller amb Netbeans / Eclipse

• Guia del taller (PDF):  
https://tinyurl.com/pcjocs-guia2
• A dins teniu les instruccions per descarregar un ZIP 

amb Netbeans o Eclipse i importar-lo
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https://tinyurl.com/pcjocs-guia2


Micro-game lib

• Només 200 línies 
de codi en 4 
classes
• Cal estendre la 

classe Game 
(extends)
• I implementar:
• update
• draw
(es criden cada 
frame)
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public class Pong extends Game {
static final int FRAME_RATE = 100;
static final int GAME_WIDTH = 700;
static final int GAME_HEIGHT = 600;

public Pong() {
super("activitat1", GAME_WIDTH,

GAME_HEIGHT, FRAME_RATE);
}

@Override
public void update() {
}

@Override
public void draw(Graphics2D g) {
}

public static void main(String[] args) {
GameApplication.start(new Game1());

}
}



Patró: Callbacks

• És un mecanisme per gestionar 
esdeveniments, per exemple, l’entrada 
per teclat
• El programa es registra com a 
Listener i se l’informa quan es 
produeix l’esdeveniment
• Sense callbacks caldria fer “polling”: 

preguntar repetidament (vs “ja et truco 
jo”)
• En el nostre cas: Game es registra com a 
KeyListener per rebre notificacions
del teclat
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Velocitat d’un objecte

Suposem el següent cas:
• Tenim un objecte al joc que es mou al llarg de la 

coordenada X.
• La velocitat V la mesurarem en píxels per frame: 

indica el canvi de la X per cada frame.
• Llavors, per actualitzar la seva posició cada frame, 

haurem de fer:
X = X + V
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Activitat 1: 
pala que rebota
1. Dibuixa una pala de 20x80 píxels. Utilitza la funció:

• Graphics2D.fillRect(x, y, width, height)

2. Fes que la pala pugi i baixi la pantalla (600 px) en 

aproximadament 2 segons: calcula abans la velocitat 

en px/segon i en px/frame.

3. Canvia el frame rate de 100 a 20. La pala ha de 

mantenir la mateixa velocitat. Què passa?

4. Si tens temps, fes que la pala es torni quan es premi 

l’espai. Implementa la funció:
public void keyPressed(KeyEvent e) {

... e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE? ...
// canvia un flag “turnBack”

}
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Objectes del joc

• Principis POO: 
encapsulació, herència, 
polimorfisme, abstracció
• Fem que tots els objectes 

del joc tinguin el mateix 
aspecte exterior: mètodes
update, draw de 
GameObject
• Els objectes del joc es 

defineixen a l’array 
GameObject[] 
objects
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public interface GameObject {

void update();

void draw(Graphics2D g);

}

public class Racket implements
GameObject

{

public void update() {...}

public void draw(Graphics2D g) 
{...}

}



Activitat 2: 
dues pales
1. Afegeix una segona pala, 
modificant la classe Racket amb 
un nou paràmetre que indiqui si 
està situada a l’esquerra o a la 
dreta
public Racket(
Pong game, boolean left) {

...

}

2. Si vols, captura la Tecla 
VK_ENTER per fer tornar enrera
la segona pala.
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Racket racket;
GameObject[] objects;

public Pong() {
super("activitat2", GAME_WIDTH,

GAME_HEIGHT, FRAME_RATE);        
this.racket = new Racket(this);
this.objects = new GameObject[] {

this.racket
};

}

@Override
public void update() {

for (GameObject object: objects)
object.update();

}

@Override
public void draw(Graphics2D g) {

for (GameObject object: objects)
object.draw(g);

}



Rebot d’un objecte al pla

• Tenim un objecte al pla, amb una X i una Y
• La seva velocitat és V i es mou en un angle θ
• Llavors tindrem el components Vx i Vy:  
• Vx = V * cosinus(θ)
• Vy = V * sinus(θ)

• Per fer-lo rebotar a l’eix X:
• Vy igual, Vx = -Vx

• Per fer-lo rebotar a l’eix Y:
• Vx igual, Vy = -Vy
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Col·lisió d’objectes

• Mètode AABB (axis-aligned bounding box):
a.x1 < b.x2 && a.x2 > b.x1 && a.y1 < b.y2 && a.y2 > b.y1
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Activitat 3: 
col·lisió de pilota
• Ara hi ha un nou GameObject: Ball que 

s’afegeix amb el mètode serve
• Llegeix el seu mètode update per veure com 

rebota a les quatre parets.
1. Utilitza els mètodes collision i bounce dins 

el mètode update de Ball per fer rebotar la 
pilota:
• boolean collision(GameObject a, GameObject b)
• void bounce(Racket racket)

2. Prova a afegir una segona pilota que surt a la vega 
de l’altra banda
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Objectes i dibuixos

• Ara tenim objectes 
GameObject: 
s’actualitzen i es dibuixen
• Pensem un nou tipus 

d’objecte GameDraw: 
només es dibuixen, 
perquè no interaccionen 
amb la resta. 
Per exemple: marcador
• Canviarem el draw de la 

classe Pong
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public interface GameDraw {

void draw(Graphics2D g);

}

public class Score implements
GameDraw

{

public void draw(Graphics2D g) 
{...}

}



Activitat 4: 
comptar punts
• Ara hi ha un nou tipus d’objecte: el ObjectDraw, implementat per 
Score amb un sol mètode:
• void draw(Graphics2D g)
Revisa el mètode draw de Pong modificat amb el nou array draws.

1. Modifica el mètode update de Ball perquè en lloc de rebotar a la 
coordenada x es compti com a errada i s’incrementin els marcadors
dels jugadors (dues variables senceres a Pong). Necessitaràs
completar un parell de mètodes a Pong:

• addPoint(boolean left)
• getPoints(boolean left)
Que serveixi qui ha guanyat el punt: crida des de addPoint a
this.ball.serve(left).

2. Si tens temps, quan s’arribi a 11, acabar el joc amb el mètode

• setOver()

3. Si tens temps, al número 5 li falta un segment
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Oponent intel·ligent

• Podem crear un oponent heretant de Rocket tots el 
mètodes excepte update
• En lloc de llegir el teclat, mirarem el que fa la pilota
• Implementarem el següent comportament:
• Trobarem la coordenada y ideal perquè la pala es mogui
• Farem que tingui una velocitat màxima com la de la pala 

del jugador (mateixes regles)
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Activitat 5: 
oponent intel·ligent
1. Hi ha un nou Racket: RacketAI: utilitza’l en lloc del 

segon oponent real
2. Si tens temps, afegeix una xarxa al mig de la pista
• Tens alguna idea addicional per implementar una 

AI? Més humana, més natural, etc.
• Idees per implementar nivells de dificultat?
• Com pots fer el joc més addictiu?
• Com pots millorar la realimentació per als 

jugadors?
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Pensament Computacional
Pensant els jocs

Taller: Pong

Reflexió
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Si vols programar...

• Pensa que el disseny i programació de jocs és un art
• Dissenya amb cura i fes programació defensiva per 

evitar els errors (quan abans millor)
• Dissenya proves i utilitza la depuració (logs o 

traçat) per resoldre errors
• Sempre avalua la teva solució:
• És correcta? Fa el que es demanava
• És eficient? En temps i en espai
• És elegant? Efectiva i senzilla
• És usable? L’usuari se sent satisfet
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Resolent problemes
1. definir el problema: el punt de partida i l’objectiu

• si el problema te l’ha donat un altre, explica’l amb les teves paraules
• representa el problema amb dibuixos i diagrames
• identifica les coses que no saps

2. idear un pla
• descomposició: trencar un problema en parts més senzilles (estructura d’arbre)
• generalització: abstracció, identificar patrons i reduir els nombre de conceptes

• Patrons senzills: noms: objectes; verbs: operacions; adjectius: propietats; números: variables
• Patrons de control: bucles, subrutines, regles

• altres tècniques:
• pensament crític: posa en dubte les teves decisions.. i si falla?
• resoldre un problema concret
• troba un problema relacionat
• cercar cap enrere des de l’objectiu… com puc arribar?
• dissenyar un model (simplificació, representació, dades, interacció)

3. executar el pla
4. revisar i estendre
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La teva actitud importa
Creiem que les habilitats s’aprenen o es tenen al néixer?
El focus és millorar o no fer mala pinta?
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Conclusions

• Què hem après del món dels jocs? 
• Què hem après de programació?
• Què hem après del Pensament Computacional? 

• Dubtes i preguntes
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Gràcies!

Un expert és una persona que ha comès tots els 
errors que es poden fer dins d’un àmbit concret

Ara omplirem un formulari final:
https://tinyurl.com/pcjocs-2
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https://tinyurl.com/pcjocs-2

