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1

Introducció

Des de fa uns anys, els jocs de taula s'han convertit en una opció d'oci 'low cost' i
ha passat de ser considerada com a una cosa de més aviat 'frikis'. Tot i així encara
es poden distingir dos públics, el que busquen joc més aviat familiars que podriem
catalogar de més senzill i d'altres que segueixen buscant jocs complexos que
requereixen gran concentració.
Degut en bona part al context econòmic posterior a la sortida de la crisi, aquest
tipus d'oci ha anat guanyant més adeptes i poc a poc a s'ha convertit en un negoci
que mou moltes persones. En comparació amb altres sectors no ha parat
d'augmentar fins a l'actualitat, cada any es publiquen més jocs de taula i cada
vegada són més originals i diferents. Els jocs de taula s'han convertit en un regal
interessant i creatiu ja que pots escollir la temàtica segons la persona qui se l'hi
regala.
La tendència aquests últims anys ha sigut la compra de jocs ràpids i lleugers, amb
normes fàcils i rapides d'aprendre que permeten que un nouvingut al món d'aquest
entreteniment hi pugi jugar a l'instant. Les partides d'aquests jocs mai duren més
de 60 minuts i acostumen rondar els 30 minuts de joc.
Amb aquest treball volíem descobrir i visibilitat dues coses: la primera, la dificultat
que té dissenyar un joc des de zero tant per les seves mecàniques i normes, com
pels seus elements tècnics i formals, i la segona visibilitat que tot hi ser una eina
d'oci adaptada per a tots els públics i per a tots el gustos, exclou a un col·lectiu
com el de les persones cegues o amb alguna discapacitat visual.
Jugar a un joc de taula comporta interactuar amb altre persones, riure, patir,
competir, és un moment de diversió i comunicació amb les altres persones d'una
manera molt especial. Tot i això molt pocs jocs moderns permet que persones
cegues ho gaudeixin plenament.
Per tant amb aquest treball volem fer entendre que amb pocs canvis es podrien
adaptar molts jocs i crear-ne de nou directament pensats per a tothom.
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2

Definició del projecte

El títol del projecte és 'Projecte de disseny integral d'un joc de taula interactiu
mitjançant una aplicació mòbil'. Amb el desenvolupament d'aquest treball es
pretén crear un joc de taula que tingui algun tipus de relació amb una aplicació
mòbil i que faci d'una activitat d'oci com són els jocs de taula, una experiència
compartida entre persones amb ceguesa i persones sense, amb les mateixes
possibilitats i independència.

2.1 Objectius
L'objectiu principal o general del projecte és generar un joc de taula de tipus
cooperatiu i alhora inclusiu, centrat en persones invidents o amb alguna
discapacitat visual greu, per tal d'aconseguir que no quedin excloses d'aquest tipus
d'activitats d'oci. Per aconseguir-ho, el joc físic s'ajudarà d'una aplicació mòbil per
facilitar aquesta feina i fer-ho apte per tots els sentits.
El joc pretén ser una eina d'oci on tant persones amb algun tipus de deficiència
visual com les persones sense, puguin interactuar amb el mateix grau de
possibilitats i gaudir d'una estona independent de la habilitat visual de cadascú.
Es vol dissenyar el joc amb la idea de portar-lo a la fabricació total i preparar-lo
per la seva comercialització. Per això és farà un disseny integral que s'endinsi en
tots els detalls, des de la normativa i mecàniques de joc, fins al material i els
processos de fabricació d'aquest.

2.2 Equip de disseny
L'autor d'aquest projecte serà Pere Farré Masgrau, estudiant d'Enginyeria del
Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
El tutor del projecte ha sigut Jose Luis Lapaz, professor de l'autor de Metodologia
del Disseny a segon curs.
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2.3 Reptes del projecte
Com hem comentat la idea del projecte és desenvolupar un joc en tota la seva
totalitat. Podríem dividir-ho en dues parts, la primera seria part del joc com seria la
mecànica, la normativa, l'ambientació... La segona part faria referència a la part
tècnica on entraria els materials, les peces, el taulell, processos de fabricació...
Aquests dos conceptes sempre aniran recolzats amb la idea de fer un joc adaptat i
inclusiu per a les persones amb algun tipus de ceguesa.
Al llarg del projecte és voldran assolir diferents reptes, en primer lloc voldrem
conèixer molt bé l'usuari per tal de dissenyar un producte capaç de complir la
necessitat de tenir un joc on tothom juga amb les mateixes possibilitats, com per
exemple els escacs. Per fer-ho voldrem entrevistar a persones que pateixen aquest
símptomes i conèixer la ceguesa per entendre el seu dia a dia. Per altra banda
voldrem desenvolupar la interfície de la nostra APP per tal de tenir una referència
de com seria el que aportaria l'aplicació al joc.
De cares al joc explorarem el mercat i veurem quines són les tendències i els
referents al quals ens podríem apropar i comparar. D'aquesta manera podrem
escollir cap on volem encaminar l'estil del nostre joc.
Un cop enllestit el funcionament del joc en voldrem fer un assaig, a ser possible
entre persones amb algun tipus de deficiència visual i altres sense i veure la
viabilitat de la idea desenvolupada a partir d'un prototip purament experimental.
Un cop considerada com a correcta la viabilitat del joc en desenvoluparem un
prototip i en calcularem els costs de fabricació i també el seu impacte ambiental.
En aquest punt podrem dir que el projecte haurà acabat i haurem de valorar si hem
aconseguit l'objectiu proposat i la resta de reptes.
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2.4 Metodologia
La idea del projecte és seguir les fases del Design Thinking per tal de crear un
procés complert de disseny. En la fase 1 emfatitzar, implica conèixer a l'usuari i
entendre de primera mà les seves necessitats.
En la fase 2 caldrà definir tota aquesta informació i conèixer el sector i el context
en qual ens situem i situarem el producte. En aquest punt entra l'usuari però també
la competència, etc.
En tercer lloc la fase 3 començarà la ideació del producte a partir dels insights
extrets de les dues fases anteriors. Per fer-ho durem a terme diferents tècniques,
pricipalment el Brainstorming i els Quadres morfològics.
En la fase 4 necessitarem crear algun tipus de prototip tant sigui per veure'n la
viabilitat, les possibilitats i/o possibles errors com per poder dur a terme la ultima
fase.
La última fase és la de testejar el resultat final per tal de saber quines millores o
quins canvis podríem fer per tal d'optimitzar el producte. Un cop detectades
aquestes apreciacions caldrà fer-ne una avaluació i aportar si finalment és
necessari, aquest canvis al disseny final.

2.5 Gestió de projecte
Per tal de planificar i organitzar el nostre treball ens em recolzat en el diagrama de
Gantt. Aquest diagrama ens permet ubicar i temporalitzar el temps destinat a cada
part del projecte, per d'aquesta manera poder-nos organitzar i saber quan de
temps necessitarem per completar cada fase. El primer Gantt que vam crear estava
pensat de tal manera que la última setmana prèvia a l'entrega fos únicament per
ultimar detalls i maquetar el projecte. Per diferents circumstancies socials i
personals algunes dates han anat variant i s'ha iniciat o acabat més tard segons les
necessitat del projecte. Hem dividit el projecte d'una forma semblant a l'índex, amb
5 parts principals.
El càlcul que havíem fet per exemple en la primera fase, la de recerca, ha sigut
diferent i ens a comportat més feina de la que ens havíem pensat en un inici.
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Amb la fase de desenvolupament del joc ha sigut semblant ja que molt temps ha
estat invertit en poder crear un joc amb una mecànica real i viable que ha sigut
força més complex del que l'esperat. Tot això també ha fet que algunes fases es
solapessin temporalment . El resultat final simplificat per setmanes del diagrama
de Gantt és el següent:

MARÇ
FASE

24-1

2-8

9-15

ABRIL
16-22

23-29

30-5

6-12

13-19

MAIG
20-26

27-3

4-10

11-17

18-24

JUNY
25-31

1-7

8-14

15-21

RECERCA (58 d)
CONCEPTUALITZACÓ
DESENVOLUPAMENT
PROTOTIP
MAQUETACIÓ

Fig 1. Diagrama de Gantt

2.6 Briefing
Amb tota la informació extreta fins ara podem preveure quin és brienfig inicial i aquí
va dirigit però aprofitarem per fer un resum del que ens demana el projecte.
El recull de dades o insights que haurem de tenir en compte per començar el
projecte serien, crear un joc inclusiu, una eina d'oci i no d'educació, joc pensat per
adults (mínim 12 anys), combinat d'alguna manera amb una app mòbil, haurà de
fomentar la utilització dels altres sentits i habilitats sense tenir en compte la vista,
un joc sense una gran complexitat i àgil, i finalment que el joc sigui capaç de que
una persona cega gaudeixi de l'experiència total, des d'obrir la capsa, fins a
aprendre i jugar.
Al llarg del projecte és possible que el que entenem per briefing varií respecte a
aquest text inicial degut a possibles canvis que puguem trobar interessants a
mesura que ens endinsem en els apartats del treball i especialment de la recerca.
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22-28

29-30

3

Fase de recerca

Descripció de les activitats desenvolupades en la fase d’inspiració, descobriment i
recerca en el context de disseny amb la finalitat de cercar oportunitats de disseny,
problemàtiques a resoldre i/o necessitats dels usuaris.

3.1 Els jocs de taula
L'àrea de recerca general del nostre projecte són els jocs de taula. Dins d'aquesta
àrea ens centrarem en els que tenen a veure amb la tecnologia, especialment els
que utilitzen una aplicació mòbil. També explorarem jocs que tinguin en compte
els usuaris amb possibles problemes com la ceguera o la sordesa, i que segons
com poden quedar fàcilment exclosos d'aquests jocs.
Els jocs de taula fan referència a aquells jocs que tradicionalment consten d'un
taulell on amb la interacció de fitxes o peces i seguint un conjunt de regles, fan que
es generin un seguit d'accions per part dels jugadors. El moviment i la distribució
d'aquests elements fan que sigui important una base plana, com podria ser una
taula o un taulell. Arran d'això neix el seu nom, però actualment el concepte de joc
de taula és més ampli i ja no l'associem directament amb un taulell. Com veurem
més endavant molt jocs consten només de cartes, daus i altres elements sense la
necessitat d'un taulell.
Per a cada joc és requereixen diferents habilitats que poden anar lligades amb
l'estratègia, la tàctica, la coordinació, raonament o deducció, mentre que d'altres
jocs són totalment de probabilitat i d'atzar. En general els jocs no requereixen un
esforç físic, tot hi que n'hi que comporten aixecar-se de la taula per fer mímica o
algun tipus de gestualitat.
Generalment tots el jocs tenen un objectiu que els jugadors han d'assolir. Per
aconseguir-ho han d'anar superant una sèrie de passos o reptes. La major de part
dels jocs tenen un component competitiu ja sigui entre jugadors o contra el propi
joc, aquest fet també es deu a la l'origen bèl·lic que tenen molts. Els jocs de taula
acostumen a estar ambientats en algun tema i un context, aquests poden ser molt
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diferents, des de situacions de la vida quotidiana fins a èpoques i temps llunyans o
futurs. L'ambientació ajuda a posar-se en situació dins del joc i poden variar molt
les narratives.
Un altre punt important del jocs de taula són les seves normes i la seva jugabilitat.
Segons la dificultat el nombre de normes i instruccions un joc pot de jugabilitat
molt fàcil i anar-se complicant, sent un joc molt complex. El temps per aprendre a
jugar pot variar molt segons la complexitat del joc i l'edat dels jugadors i la seva
experiència jugant.
Tots aquests factors en l'actualitat estan recollits en els propis jocs com també el
temps aproximat de cada partida.

3.1.1 Historia i evolució
En aquest apartat farem un resum cronològic del primer joc trobat passant per als
jocs posteriors, explicant la seva dinàmica, per tal d'entendre com han influït en els
jocs actuals.
Es poden observar dues tendències culturals segons les èpoques, oriental i
occidental. Cadascuna agafa referències de l'anterior i casos es complementen.
Farem un pas general durant el anys i ens centrarem en els jocs moderns i com es
troben dins el món actual.
Aquest apartat pretén ser una explicació de com la societat a necessitat el joc a
mesura que evoluciona i no serà un recull de normes de joc.

La Prehistòria 5000 a.C
Si entenem el jocs de taula d'una forma més general i ho veiem com a un
passatemps que ha evolucionat amb la pròpia societat on diferents individus
compartien un temps d'oci junts, els DAUS obtenen el premi a primer joc de taula.
Els amb daus eren principalment jocs d'atzar molt simples amb diferents variants
de normes com també de formes. També s'ha trobat que s'utilitzaven pals petits de
fusta pintats per un costat, que al llençar-ne uns quants feien la mateixa funció del
dau representant la teva tirada.
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En el túmul funerari de Basur Höyük els arqueòlegs han trobat jocs de taula de
l'Edat de Pedra. El descobriment són una sèrie de 49 pedres petites tallades i
pintades. Aquest jaciment es troba a sud-est de Turquia i data del 5000 a.C. Més
endavant també es van trobar peces semblants a Iraq i Síria. Aquest fets reforcen la
teoria de que els jocs de taula van néixer al Creixent Fèrtil, el bressol de la
humanitat, les regions del voltant dels rius Nil,Tigris i Èufrates tingueren les
condicions necessàries per prosperar. Podem dir així, que els jocs de taula van ser
previs a la pròpia escriptura.
A mesura que avançaven el anys els daus han anat evolucionant sobretot en quant
a materials, per exemple els daus mesopotàmics, passant a ser de coure, marbre,
cristall, pedres...

Fig.2. Daus antics

Antic Egipte, Mesopotàmia i l'Imperi Romà 3100 a.C - ~400 a.C
En aquest període la complexitat dels jocs augmenta i costa distingir quin joc es
posterior o anterior a un altre hi ha diverses versions, però el que si està clar són
quins van ser els principals jocs d'aquells temps. Segons les troballes
arqueològiques poden datar aproximadament els següents jocs.
A l'antic Egipte es va popularitzar sobretot entre les altes esferes i els faraons el
Senet. El seu funcionament no està del tot descobert, però se'n coneixen regles
genèriques. És un joc de carreres entre peces definit per l'atzar. S'han trobat
representacions gràfiques principalment en tombes de diferents dinasties, això és
degut a que s'associa fortament amb els déus. Un bon jugador representava que
tenia la protecció del Déus, també anava relacionat amb el destí i el camí de
després de la mort, tot això a partir de la sort en l'atzar. El joc consta bàsicament
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d'un taulell de 30 requadres en columnes de 3x10 on es movien diferents tipus de
peons i s'utilitzaven pals en comptes de daus. Podem dir doncs, que els egipcis van
ser els primers d'incorporar un taulell i els peons

Fig.3. Joc del Senet

La barreja del joc amb la religió va originar més jocs com el Mehen i com era
d'esperar van arribar a tota la societat. La seva relació amb la religió ve dona per la
divinitat de Ra, el déu del sol que es representava amb una serp enroscada. El
taulell de joc representa aquesta serp. La normes d'aquest no han estat mai
definides però es creu que també era un joc de carreres determinat per l'atzar. A
partir de sis bales i un lleó acompanyats del taulell cada jugador havia d'anar
avançant a partir dels pals.

Fig.4. Joc de Mehen
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Un altre joc de carreres paral·les entre dos adversaris egipci s'anomena "gossos i
xacals", no se'n coneixen les normes però es creu que era encara més simple que
el Senet i el Mehen.
El primer joc de taula físic complert trobat és el Joc Real d'Ur a l'antiga
Mesopotàmia. Rep el nom degut al lloc on es va trobar, les tombes reals d'Ur a Iraq.
Es crearan versions diferents d'aquest joc en diferent zones i també amb variacions
de les seves normes, per exemple un joc que sembla pràcticament idèntic es va
trobar a l'actual Índia. Per tant és un joc que ha anat evolucionant i és la base de
nous jocs. S'utilitza un taulell amb dos tipus de peces, diferents marcadors i en
aquest cas l'atzar recau en els daus.

Fig.5. Joc real d'ur

Per acabar aquest període de la història cal entrar en el període dels romans.
Començarem explicant l'evolució del que coneixem per backgammon, un joc que
actualment encara és viu què té diferents orígens. El primer indici d'aquest joc rep
el nom de Ludus duodecim scriptorium ( el joc de les dotze marques). Es creu que
el nom neix arran del format del taulell dividit en 12 línees diferents. Les normes
eren molt similars a les del backgammon i és per això que se'l considera un
avantpassat d'aquest. Hi ha qui creu que podia haver sigut un pròpia evolució del
Senet arran de l'intercanvi cultural entre els dos pobles egipci i romà, tot i que la
diferencia d'anys entre el coneixement de l'existència de l'un i l'altre és molt
llunyana.
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Fig.6. Joc del Backgammon

Sembla ser que el ludus duadecim scriptorum evolcionar al Tabula, molt jugat per
les tropes romanes i extès a moltes zones diferents com per exemple la Índia, i
posteriorment si que derivà al Blackgammon durant l'Edat Mitja fins al
Blackgammon modern.
Un altre joc de l'Imperi Romà és el Ludus Lantrunculorum (jocs dels lladres), era
un joc d'estratègia militar per a dues persones. Les normes no estan recollides en
el seu total i no se'n sap el funcionament exacte però seria semblant als escacs o
les dames. Hi ha algunes opinions que creuen que podia ser la versió dels escacs
més primitiva i de la família dels jocs Talf ja que durant l'Edat Mitjana s'havia utilitzat
el mateix per a jugar als escacs. Aquest estil de joc neix durant un període de la
historia replet de guerres i actualment el component bèl·lic segueix estan molt
present en les temàtiques dels jocs.

Influència Oriental i Edat Mitja ~400 a.C - ~700 d.C
Ens cal tenir present la proximitat de les diferents cultures degut sobretot a
l'expansió de l'imperi romà i l'intercanvi cultural entre els seus diferents territoris.
Aquest intercanvi també és produeix en els jocs de taula i l'oci.
Fins el moment la majoria de jocs, del que ara coneixem com a Àsia, tenien
influencia d'Orient Mitjà. Un dels primers jocs coneguts orientals és el Liubo, tenia
un funcionament nou i diferent. Es seguien utilitzant els daus de pal. Durant la
dinastia Han era el més popular però poc després el Go va agafar aquest paper. Els
dos jocs estan pensat per enfrontar dos jugadors únicament. El Go es podria
considerar els escacs de la cultura Oriental. Tindria un aspecte semblant al de les
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dames, on el joc consisteix en col·locar diferents peces del mateix color en les
interseccions d'un taulell quadriculat, amb l'objectiu de encerclar el màxim d'àrea
lliure del taulell..

Fig.7. Joc del Liubo

Serps i escales, neix a la India i l'eix de la temàtica és la moral i com aquesta actua.
Estava pensa per parlar sobre el bé i el mal als més petits. Torna a ser un joc de
carreres i caselles en un taulell on lliscaves amb una peça metafòricament per
serps (mal) o pujaves escales (bé). Les evolucions d'aquets joc ha fet que hagi sigut
un dels jocs de taula més populars fins fa poc anys.

Fig.8. Joc de Serps i escales
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Posteriorment apareixen els jocs Talf, considerats els predecessors dels escacs i
un dels més jugats també. Són jocs d'origen germànic, sobre un taulell on
competeixen dos exèrcits. En aquest cas les peces estaven distribuïdes a les
cantonades del taulell i l'objectiu és escapar el rei de la perifèria del taulell. Era
d'atac i defensa, i simulaven les guerres dels víkings. Així mateix aquests jocs els
propagaran els propis víkings per allà on passaven al nord d'Europa.
Es creu que el Talf té un antecessor que és el Chaturanga, un joc creat de la India
durant l'Imperi Gupta. Estava pensat per quatre jugadors, però tot i així ja part de la
normativa que es desconeix. Aquest propi joc té una variant, adoptada per la Pèrsia
Sassànida el Shatranj. Aquesta serà la versió introduïda a Europa i que a partir de
les modificacions propoduides al sud d'Europa adopta la la forma definitiva dels
escacs amb les habilitats i les normes finals per a cada personatge tal i com el
coneixem avui.

Fig.9. Joc del Charatunga

Un joc que neix posteriorment a aquest dos, aproximadament cap al 700 d.C, és el
Mancala. Més que un joc és una família d'estil de joc que consisteix sembrar i
recollir, llavors disposades per diferents forats d'un taulell. Mancala significa
'moure' i això és el que fas, recollir un llavor d'un forat i posar-la en un altre, una
dinàmica semblant al 3 en ratlla. Cada acció suma uns punts, segons la disposició
que aconsegueixes podràs guanyar o no. aquest joc ha anat experimentat moltes
variacions i evolucions.
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Jocs moderns
Finalment ens apropem als jocs de taula actuals o moderns. Com és d'esperar, a
mesura que la societat a anat evolucionant i creixent en coneixement també ho han
fet els jocs de taula. El desenvolupament d'aquesta nova variant dels jocs de taula,
el moderns l'autor Tomás H.M Díaz Bórquez al llibre 'Breve Història de los Juegos
de Mesa y su Desarrollo en las culturas a trevés de los tiempos' ho atribueix a tres
factors:
"- L'aparició d' autors de jocs de taula, els quals començaven a buscar la
capitalització del seu ofici, tant a través de la producció física dels seus jocs, com
de l'obra intel·lectual que ells constituïen.
- La utilització de múltiples components a través de mecàniques sofisticades, les
quals alhora, moltes vegades seran exclusius de cada joc.
- L'aparició de reglaments; les regles i mecàniques ées complexes determinaran
que cada exemplar venut disposi del seu propi dossier amb les respectives
explicacions sobre com jugar. " - Breve Història de los Juegos de Mesa (2015)
Aquests factors acompanyats de la industrialització i la reducció de costes
provoquen el naixement de la industria dels jocs de taula.
Tot hi que el primer torneig internacional d'escacs data del 1851 podem excloure'l
d'aquest nou "boom" dels jocs taula ja que tot i que encara gaudeixen d'una alta
popularitat, el seu disseny és molt anterior. El mateix passaria amb l'oca, parxís o
també serps i escales que provenen de dinàmiques de joc força més antigues i
amb un funcionament basat pràctica i únicament en l'atzar, tot i que també
continues la seva producció.
Abans del que coneixem com a jocs de taula modern, es va crear una base de
'clàssics' que donaran pas al que coneixem avui dia per a joc de taula. El joc
premodern per excel·lència és el The Landlord's Game, del 1903 i patentat el 1904,
conegut comercialment per Monopoli. Va ser inventat per Lizzie Magie amb
l'objectiu de demostrar els efectes i les conseqüències de l'especulació i del
capitalisme. Volia demostrar que els sistema de lloguer acabava afavorint als
propietaris. Era una manera senzilla de mostrar el sistema liberal de Henry George
pels adults, i per als més petits donar valor a la desigualtat.
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Fig.10. Joc del Monopoli

Va ser al 1935 quan Magie va vendre la seva patent i Parker Brother, una empresa
de joguets, el va comercialitzar sota el nom de Monopoli. Va ser un èxit total i avui
dia és considera el joc de taula més jugat del món. A mesura que han passat el
anys l'empresa ha generat diverses edicions que fan que es segueixin venen arreu
del món.
Un altre joc històric i que existeix des de l'inici de la industrialització del sector és el
Cluedo, un joc detectivesc de deducció sobre diferents crims, que també ha donat
la volta al món. El seu autor va ser el músic Anthony E. Pratt juntament amb la seva
dona el 1944, pensat per jugar durant els bombardejos a Anglaterra i sota el nom
de 'Murder'. Van vendre el prototip i el nom comercial va derivar a 'clue' (pista) i
'ludo' el joc indi comentat anteriorment. Gràcies a la seva mecànica senzilla i la
novetat temàtica ràpidament es va expandir també a Estats Units.

Fig.11. Joc del Cluedo
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Un altre joc que ha tingut una gran acceptació al llarg de la historia és l'Scrabble,
creat per el nord-americà Alfred Mosher Butts el 1938. El joc consisteix en la
creació de paraules a partir de la disposició d'unes peces a diferents lletres arreu
d'un taulell quadriculat. Va haver un estudi darrere de les lletres més utilitzades i la
seva freqüència en l'anglès. D'aquesta manera, inspirat amb el mots encreuats dels
diaris desenvolupa la idea fins a convertir-la en joc.

Fig. 12.Joc de l'Scrabble

El 1957 es publica 'La conquesta del món', un joc de conquesta de terriotris,
dissenyat per un director francès, Albert Lamorisse. Quan el joc arriba als Estats
Units, la juguetería Parker Brothers el publica sota el nom de Risk, a causa dels
recents fets de la II Guerra Mundial i la Guerra Freda. Tots els elements del joc van
anar variant a mesura amb noves edicions, des de la normes, les mecàniques fins
als components físics. El 1993, l'edició 'clàssica' ja incorporava figueretes de plàstic.

Fig. 13. Joc del Risk
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Paral·lelament al desenvolupament de jocs sobretot als Estats Units i Anglaterra, a
mitjans dels anys 70 apareix el podríem definir com a un nou estil de jocs de taula.
Principalment els seus autors eren d'origen Alemanys i es per això que s'utilitzava
el nom de 'jocs d'estil alemany' per definir-los. A mesura que agafen un alta
popularitat arreu del món es passen anomenar Eurogames. Aquests nous jocs
desenvolupant mecàniques de jocs totalment només i més complexes i
sofisticades com l'administració de recursos, apostes, col·locació de llosetes o
construcció de rutes entre d'altres. Poden dir que el Eurogames són els jocs
moderns per excel·lència i que actualment existeix una varietat increïble d'opcions,
temàtiques, mecàniques, materials...
Un dels jocs més rellevants d'aquest moviment és el 'Els colons de Catán', on els
personatges s'enfronten entre si per aconseguir colonitzar una illa anomenada
Catán. Va ser un dels primers Eurogames i va aconseguir una gran popularitat més
allà d'Europa. El joc el va crear Klaus Teuber, dentista a Alemanya i dissenyador de
jocs durant el seu temps lliure. Aconseguint el màxim de recursos i invertint
aquests en innovació en les seves parcel·les s'acaba alçant un guanyador. La part
més entretinguda és el fet d'haver de desenvolupar noves estratègies d'expansió a
mesura que avança la partida i que cada partida pot ser totalment diferent. El
Washinton Post el va catalogar de 'El joc dels nostres temps'.

Fig. 14. Joc del Catan
Per acabar nombrarem un altre joc també modern però amb una dinàmica molt
diferent i que segur que tothom ha jugat a alguna versió. Estem parlant del Trivial
Pursuit, un joc basat en l'habilitat cultural de cada persona i en la intuïció, on
l'objectiu és endevinar un nombre de preguntes més ràpid que el company. És un
joc senzill i atractiu per a tota la família i això la posicionat com a un dels més
jugats.
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3.1.2 Classificació i catalogació
En general el jocs de taula tenen una classificació complexa ja que en molts casos
cap joc és únicament d'un tipus, sinó que formaria part de dues o més categories.
Per aquest motiu hi ha una gran nombre de classificacions segons moltes
característiques, des de la temàtica, l'edat, dificultat, jugabilitat, material de joc,
mecanismes d'acció, etc. Al haver-hi tantes opcions de catalogació ens centrarem
en les tres que considerem més importants i que ens poden ajudar a entendre
millor quin tipus de joc volem crear i com volem que funcioni.
Seguint aquesta estratègia, les classificacions que analitzarem seran segons la
mecànica o jugabilitat, segons la temàtica i segons l'edat recomanada.
Per fer-ho ens ajudarem de la informació, entre d'altres, del portal web Board
Game Geek. Aquest portal online funciona com a fòrum i recull classificació en 90
tipus diferents classificacions. No voldrem arribar a tanta profunditat sinó conèixer
les principals classificacions i tipus. Qualsevol informació referent a qualsevol joc
de taula la pots trobar en aquesta web.

Segons la mecànica:
https://thebiggamehunter.com/classification-of-games/
Per aquest tipus de classificació hi ha moltes categories però en centrarem en les
més generals que poden englobar bona part de la majoria dels jocs de taula.



Jocs d'alineació

L'objectiu és que el jugador alineï les seves peces en línia recta o en un ordre
particular;

exemples

són

els

jocs

de Pente i

quatre

en

ratlla

com

el Connect Four de Hasbro i els seus molts derivats.



Jocs de cursa

L'objectiu és moure una o més peces de joc a través o al voltant d'un tauler de joc
per a ser el primer jugador a arribar a un destí prescrit; el joc pot tenir una peça per
jugador o diverses peces (sovint quatre) que han d'aconseguir la posició final.
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Jocs de captura

l'objectiu és capturar les peces d'un oponent o capturar la majoria (o el millor)
territori; exemples són els jocs de *mancala, en els quals les peces de joc són
neutrals; escacs, en el qual totes les peces de joc tenen un poder i moviment
clarament definits; i *Reversi o *Othello i jocs combinatoris en els quals el territori és
capturat per expansió o per un jugador que canvia les peces d'un oponent per les
seves. Els jocs de captura poden ser simètrics (els jugadors tenen peces
idèntiques) o asimètrics, en els quals cada jugador té un nombre diferent de peces
o peces que tenen diferents forces que les peces del jugador contrari; La
resistència de la peça pot variar d'acord amb la mena d'espai en el qual es troba la
peça.



Jocs de construcció

l'objecte és construir, desenvolupar o adquirir la propietat d'objectes o àrees
geogràfiques; exemples: Adquirir, Carcassona i jocs de *Catan (encara que Caten
permet i fins i tot fomenta el comerç i la negociació).



Jocs de intercanvis i negociacions

Aquests són jocs en els quals els jugadors han d'interactuar per a negociar
objectius o intercanviar els materials que necessiten; exemples són *Diplomacy
(que també és un joc de Guerra i Simulació), *Clue / *Cluedo i Caten.



Jocs de supervivència

l'objectiu és, simplement, que els jugadors evitin perdre les seves peces de joc a
mesura que desapareixen parts del tauler de joc, o perdre el poder o els diners que
els manté en el joc; Els exemples inclouen *Survive (els EUA) / *Atlantis (Regne
Unit), en el qual s'eliminen peces d'una illa volcànica en el mitjà del tauler de joc, la
qual cosa obliga els illencs a competir per vaixells per a arribar al continent, i
Aïllament (*Lakeside, 1978) i el seu alemany La predecessora *Isola (*Ravensburger,
1974) i l'Àrtic més recent (per *Niek *Neuwahl; *Piatnik, 1992), i tot això requereix una
figura per a poder continuar movent-se en el tauler de joc a mesura que parts del
tauler es retiren del joc. Un altre exemple clàssic és *Monopoly, un joc de
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construcció i un joc de negociació i negociació en el qual el joc acaba quan només
un jugador ha sobreviscut financerament.



Jocs competitius

Guanyes de forma individual o en grup però en contra d'altres jugadors presents a
la pròpia partida. Poden haver-hi victòries, empats i derrotes.



Jocs cooperatius

L'objectiu d'un joc cooperatiu no es basa en la competició sinó en la cooperació.
Els jugadors treballen per aconseguir un mateix objectiu i per tant guanyen o
perden com a grup. Les accions acostumen a ser conjuntes.



Altres tipus

Els historiadors i investigadors són poc inclinats a tenir una categoria "miscel·lània"
perquè la implicació és que el seu sistema té falles o necessita un "parany" per a
les exclusions o excepcions. Però en un sistema de classificació de jocs, no sols és
probable que hi hagi una gran superposició de categories i subcategories, sinó que
també el desenvolupament d'idees i tecnologia en el futur introduirà jocs que no
s'ajusten al sistema actual . El sistema no està danyat a causa d'això, però ha de
contenir una categoria que permeti el creixement.

Segons la temàtica:
https://boardgamegeek.com/browse/boardgamecategory
Aquest tipus de classificació pot ser pràcticament infinita ja que apareixen moltes
subcategories per a cada tipus i cada joc es diferent a qualsevol altre. Farem un
llistat dels que hem considerat més rellevants de BoardGameGeek.
Aventura, Economia o mercats, Exploració, Fantasia, Històrics, Terror, Assassinat,
Ciència ficció, Esports, Guerra, Política, Trivial, Medicina, Memòria, Mitologia, Humor,
Televisió o cine, Puzle...
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Com podem veure la llista és llarga i amb moltes variacions, qualsevol nou tema
pot generar una nova línia de jocs.

Segons l'edat recomanada:
https://www.juegosenlamesa.com/44-por-edades#/page-3
S'acostuma a classificar a partir del tres anys que es considera eina educativa o
joguina, aquesta orientació és força orientativa, i moltes vegades té a veure més
amb la complexitat del més que en la dificultat en si. Per a la classificació dels jocs
es tenen en compte 3 factors principals: el nivell de lectura necessari per
comprendre les instruccions, la temàtica i el contingut gràfic i finalment, la dificultat
i complexitat de la jugabilitat. La classificació acostuma a ser la següent a partir
dels 3 anys.
Per menys de 8 anys
A partir de 8 anys
A partir de 10 en endavant
A partir de 12 en endavant
A partir de 18 o més

3.1.3 Els "millors", Spiel des Jahres
El món del jocs cada cop es ampli i més global i com tots és els productes, sempre
n'hi ha que han triomfat més que d'altres. Els jocs més famosos normalment es
corresponent també amb els més jugats i més venuts. S'hi excloem les baralles de
cartes i els daus d'aquest rànquing, els jocs més populars sonaran pràcticament a
tothom. Situem els escacs per sobre de qualsevol rànquing està considerat un
esport, i té un gran nombre de seguidors i una cultura molt especial.
Casualment el jocs més 'típics' són els primers jocs de l'època moderna com el
Monopoli, el Catan, el Trivial... els que anomenaríem 'de tota la vida'. Si ens
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endinsem només una mica dins el món veiem que amb pocs passos arribem a un
gran nombre de possibilitats i varietat de jocs. El món dels jocs genera força diners i
requereix un gran nombre de persones treballant-hi. Son productes fàcils de
distribuir arreu del món, només adaptant-ne la llengua.
Els jocs de taula han tingut sempre un paper important dins de les societats i han
anat evolucionant amb ella i agafant més importància com a part de
l'entreteniment. Des del 1978 a Alemanya es dur terme el Spiel des Jahres (Joc de
l'Any), un concurs que premia l'excel·lència dels jocs de taula. És el premi més
prestigiós del sector i determina el millor joc de cada any.
Només el fet d'estar nominat en aquests concurs augmenta directament el nombre
de ventes del joc. És un referent i un focus de popularitat, i el seu renom dinamita
el llançament dels jocs presentats i nominats.
Les bases concurs i la valoracions dels jocs és basen en quatre criteris bàsics:
- El concepte del joc: es valora la originalitat i la idea del joc
- Estructura i claredat de les regles
- Presentació: per exemple il·lustracions i components principals
- Mecànica de joc: la jugabilitat i funcionalitat de joc
El següent llistat és un recull dels jocs guanyadors del premi Spiel des Jahers dels
últims 20 anys, el seu autor i editorial:
Any

Guanyador

Creador

Editor original

2019

Just One

Ludovic Roudy i Bruno Sautter

Asmodée Éditions

2018

Azul

Michael Kiesling

Next Move/Plan B Games

2017

Kingdomino

Bruno Cathala

Pegasus Spiele

2016

Codi secret

Vladimír Chvátil

Czech Games Edition

2015

Colt Express

Christophe Raimbault

Ludonaute
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2014

Camel Up

Steffen Bogen

Eggertspiele

2013

Hanabi

Antoine Bauza

Asmodée Éditions

2012

Kingdom Builder

Donald X. Vaccarino

Queen Games

2011

Qwirkle

Susan McKinley Ross

Schmidt Spiele

2010

Dixit

Jean-Louis Roubira

Libellud

2009

Dominion

Donald X. Vaccarino

Rio Grande Games

2008

Keltis

Reiner Knizia

Kosmos

2007

Zooloretto

Michael Schacht

Abacusspiele

2006

Thurn und Taxis

Karen i Andreas Seyfarth

Hans im Glück

2005

Niagara

Thomas Liesching

Zoch Verlag

2004

Ticket to Ride

Alan R. Moon

Days of Wonder

2003

Alhambra

Dirk Henn

Queen Games

2002

Villa Paletti

Bill Payne

Zoch Verlag

2001

Carcassonne

Klaus-Jürgen Wrede

Hans im Glück

2000

Torres

Wolfgang Kramer i Michael Kiesling

Ravensburger

Taula.1. Llistat guanyadors Spiel des Jahres 2000-2019.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Spiel_des_Jahres

29

Els jocs nominats per joc de l'any 2020 són My City de Reiner Knizia i editorial
Kosmos, Nova Luna per Uwe Rosenberg i Corné van Moorsel i editorial Spielwiese i
Pegasus Spiele i Fotografías de Daniela Stöhr i Christian Stöhr i editorial: PD-Verlag.
El nom del guanyador es coneixerà el 20 de juliol de 2020.
Alguns dels guanyadors més destacats i amb popularitat són Carcassone,
Dominion, Dixit o Hanabi.
El premi també consta d'entregues de premis especials a jocs que sobresurten per
alguna altra qualitat com la narrativa, la bellesa, puzle o fantasia.

3.1.4 Editorials
Si parlem de l'època daurada dels jocs de taula cal explicar qui els treu al mercat i
com ho fa. En aquest punt només nombrarem les principals editorials del sector i
quina capacitat de producció tenen, i quan arribem al punt sobre la recerca tècnica,
entrarem en més detall de tot el procés d'edició.
En centrarem en el mercat espanyol i tot i que hi hagi editorials que actuen al país
però són originàries d'un altre lloc.
Possiblement la més coneguda i alhora una de les més gran s'anomena DEVIR
Iberia. DEVIR és probablement també la companyia d'edició de jocs més gran del
món. És natural del Brasil fundada el 1987, a part dels jocs taula també edita
literatura.
Edge Entertainment és una editorial espanyola, de les més conegudes també.
S'especialitza en jocs de taula i rol a més a més d'editar llibre de ficció. S'inicia a
Sevilla el 1999 publicant el joc de rol Heavy Gear. Més tard publiquen Ciudadelas,
un joc de cartes no col·leccionable amb un gran seguiment encara.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edge_Entertainment
Una altra empresa global amb forta presencia a Espanya és Asmodee. Asmodee és
una de les empreses de distribució de jocs de taula i de cartes col·leccionables
més importants del món. Asmodee té presencia també a França, Alemanya,
Bèlgica, Itàlia, Regen Unit, Països Baixos, països nòrdics i Xina.
http://www.asmodee.es/home/about
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Un altre cas Haba és una empresa alemanya multidisciplinària, toca molts sectors
entre ells els jocs de taula, les joguines infantils i educatives... Tenen un gran poder
econòmic i es recurrent troba que edita molts jocs de taula. La seva principal font
d'ingressos no són els jocs de taula i opten per un perfil de joc més educatiu per a
tots el públics.
https://www.haba.de/es_ES/e/empresa--one6xo
Finalement Maldito games. És una editorial jove centrada en la publicació de jocs
de taula que va néixer el 2015 a Sevilla. El seu primer joc editat va ser Patchwork i
des de llavors es dediquen a editar i traduir els jocs que consideren adients per al
mercat espanyol. Últimament estan entrant en la edició en el món del més petits.
https://www.malditogames.com/sobre-nosotros/

3.1.5 Jocs de taula i tecnologia
Quan pensem en tecnologia i jocs normalment ho associem a videojocs però
actualment la tecnologia també a adoptat un nou paper en els nostres jocs de taula
tradicionals. Les noves tecnologies ens poden ajudar a millor l'experiència del
jugador, creant noves formes de joc, interacció amb altre gent...
Actualment s'utilitzen diferents tecnologies per tal de millor o crear nous jocs,
principalment van relacionades amb llocs web i aplicacions mòbils ja que estan
força a l'abast de tothom. Òbviament quan parlem d'aquest tipus d'innovacions en
els jocs en referim als productes que combinen els dos tipus d'elements, els físics i
els virtuals. No volem crear un substitut d'una de les dues coses, sinó crear un
relació que millori les dues experiència.
Seguint aquesta idea volem crear una plataforma en forma d'aplicació mòbil que
ajudi a millor el nostre joc de taula afavorint a la jugabilitat de tothom i per exemple
per poder incloure millores o actualitzacions. En aquest punt parlarem d'exemples
on aquest sistema s'ha portat a terme i més endavant farem una anàlisis de
competència i en forma d'estudi de mercat.
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Hi ha tres variants de jocs que han optat per incloure un app. La primera és per
crear noves vies de joc tot hi que el joc es pot jugar perfectament sense, la segona
variant és les que són dependents i es complementen per tal d'aconseguir
informació i la última opció són les que poden substituir el joc plenament.

3.1.6 El mercat i xifres del sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_game#Market
http://www.jugamostodos.org/index.php/juegos-en-produccion
https://www.lascosasquenoshacenfelices.com/el-mercado-de-los-juegos-demesa-lo-tiene-claro-esta-en-su-mejor-momento-y-aun-pueden-mejorar/
El mercat dels jocs de taula està creixent de forma exponencial els últims anys,
registren dades molt superiors en comparació a fa deu anys. Aquest fet preveu un
futur prometedor, i es creu que encara pot créixer molt més. S'està vivint l'era
daurada dels jocs de taula.
Els jocs de taula cada vegada més s'atribueixen simplement a l'oci, deixant enrere
la imatge friki que se'ls hi atribuïa. La gran varietat de jocs i categories fa que
tothom si pugi sentir còmode i identificat.
Que el mercat creixi vol dir que un nombre més gran de persones està adoptant els
jocs de taula com a afició, com podem observar a la gràfica inferior, des del 1990 la
producció de nous jocs de taula s'ha triplicat pràcticament, sense tenir en compte
les expansions. Cada vegada apareixen més dissenyadors i les editorials
decideixen arriscar més. Actualment, hi ha més de 4500 creacions noves
publicades cada any.

Fig. 15. Noves creacions de joc anuals
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En comparació amb el mercat dels videojocs, segueix estan per sota en valors
finals però segons un article de 2014 estimava que el creixement del mercat de
jocs de taula era "entre un 25% i 40% anual" des de 2010.
El 'boom' dels jocs de taula no creix del no res, si que ve atribuït a la industria
editorial i en l'empeny en millorar cada jocs, aconseguint productes d'una molt
millor qualitat, des de les mecàniques de joc, com tots els elements que
l'acompanyen. Un altre factor determinant a sigut Internet, fent que la distribució
sigui ràpida i que els usuaris puguin saber quin joc compren des de la pantalla.
Si ens centrem en el mercat espanyol, el portal 'Jugamos todos' crea llistats
relacionats amb tot el jocs publicats i també dels premiats de cada any. Aquest
portal ha creat un proporció que mostra l'augment significatiu de la producció.

2000

1 editor

1 juego

2001

3 editores

8 juegos

2005

9 editores

35 juegos y expansiones

2009

30 editores

162 juegos y expansiones

2012

47 editores

297 juegos y expansiones

2016

83 editores

440 juegos y expansiones

Taula.2. Evolució en números del mercat Espanyol

La pàgina web 'Las cosas que nos hacen felices' fa un entrevista a Joaquim Dorca,
CEO de Devir, i diferents treballadors d'algunes de les ludoteques més famoses de
Madrid, de la qual podem extreure diferents titulars.
Com hem anat dient, fa referència a la situació actual del mercat i creu que “La
indústria no està ni al vint o vint-i-cinc per cent del seu potencial” -Joaquim Dorca.
Director de Devir
Sobre la nova imatge del jocs de taula Alberto Alameda, encarregat de Arte9, diu:
“Abans era per a 'rarets'. El pare veia al nen jugant al Monopoly i deia ‘Que maco!’
però si el veia amb l'Hero Quest li preguntava ‘Però aquestes bestioles no són
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massa lletjes’? Però la societat ha canviat i ja no hi ha estigma. Per exemple, també
hi ha cada vegada més dones".
I perquè el canvi en la societat i la nova necessitat dels jocs de taula. Des
de Devir creuen en la necessitat dels jocs de taula en aquesta societat
d'immediatesa: “Com a objecte cultural el joc de taula és únic: és presencial i és
social. La gent ha d'acceptar un reglament, aprendre a guanyar i perdre, acceptar
el metajoc: el que passa abans i després de la partida”. Així que els valors
relacionats amb el joc de tauler seran els que no sols li facin prevaler sinó créixer.
Un altre factor molt important és el concepte del crowfunding. Aquest fa que no
sigui necessari moure's per diferents fires o actes de promoció per tal de donar a
conèixer el teu joc. Si el projecte és suficientment bo et pots estalviar el pas de
contactar amb una editorial per vendre el teu producte. Tot això d'una forma molt
simple i amb molt poc risc.
Durant el darrers anys la plataforma Kickstarter a recaptat 938 milions de dollars i
137 milions només al 2017.

Per fer-nos una idea del paper que tenen els jocs de taula dins de la plataforma
Kickstarter la següent gràfica mostra una comparativa entre el dollars que genera
el mercat dels jocs de taula entre Canadà i Estats Units amb i els invertits per
usuaris en projectes de jocs.
https://qz.com/688843/old-fashioned-board-games-not-tech-are-attracting-themost-money-on-kickstarter/

Fig 16. Mecenes Kickstarter
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Si observem les dades internes de Kickstarter, veiem que la llista de projectes més
financats són els joc.

Fig. Sector Kickstarter
A partir de la recopilació de la Wikipedia farem un petit recull de diferents dades
d'arreu del món que indiquen les estimacions del valor del mercat de diferents
països al llarg del anys.
Al 1991 el mercat global de jocs de taula va ser de més de $ 1.2 mil milions.
El 2001 per al mercat de "jocs de taula i trencaclosques" dels Estats Units va llançar
un valor de menys de $ 400 milions, i per al Regne Unit, al voltant de £ 50 milions.
El 2009 per al mercat coreà es va situar en 800 milions de wons, i una altra
estimació per al mercat de jocs de taula estatudinenca per al mateix any va ser d'
aproximadament $ 800 milions.
El 2011 per al mercat xinès de jocs de taula va ser de més de 10 mil milions de
iuans. (Algunes estimacions poden dividir els jocs de taula de jocs de cartes
col·leccionables, miniatures i jocs de rol; per exemple, una altra estimació de 2014
que distingeix els jocs de taula d'altres tipus de jocs de passatemps va donar
l'estimació per al mercat dels EUA i el Canadà en només $ 75 milions, amb la
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grandària total del que va definir com el mercat del joc de passatemps en més de
$ 700 milions, amb una estimació de 2015 que suggereix un valor de gairebé $ 900
milions).
Una estimació de 2013 va posar la grandària del mercat de joguines alemany en 2.7
mil milions d'euros (que, el mercat de jocs de taula i trencaclosques té un valor d'
aproximadament 375 milions d'euros), i els mercats polonesos, amb 2 mil milions i
280 milions de zloties, respectivament.
Per càpita, en 2009 Alemanya es considerava el millor mercat, amb el major
nombre de jocs venuts per persona.
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3.2 La ceguesa
El nostre treball es centra en dos àmbits molt clars, els jocs de taula i la ceguesa. Ja
hem explicat el món dels jocs de taula i com estan relacionats amb aquest tipus
d'oci. Ara volem fer una recerca centrada en les deficiències visuals arreu del món
per tal de conèixer millor el públic i l'àmbit en el qual ens endinsarem.
D'aquesta manera tindrem més clares les necessitats del producte i també en part
a quin percentatge de la població podria afavorir.

3.2.1 Definició de la ceguesa o deficiència visual
La ceguesa és un tipus de diversitat funcional sensorial que provoca la pèrdua
total o parcial de sentit de la visió. Si observem els casos de ceguesa parcial
observem que n'hi ha molts tipus diferents, segons el grau i les característiques.
Alguns exemples són la visió reduïda, ceguera només d'un ull o el daltonisme.
Segons estudis realitzats la major part dels nostres aprenentatges, des de que
naixem fins al12 anys, els realitzem a través de la vista essent un 83% respecte a un
17% que implica els altres sentits la proporció d'estímuls captats.

3.2.2 Quines són les tipologies de la deficiència
visual
Com hem dit hi ha molts tipus de consideracions de la ceguesa. Segons els grau
de deficiència visual podem classificar les persones que ho pateixen en quatre
grans grups.

Limitats visual
Es consideren persones limitades visualment aquelles que per culpa de les
dificultats per veure-hi i aprendre necessiten algun tipus d'ajuda externa. Serien
casos de limitació visual qui necessita una il·luminació o una distribució especial
dels objectes i els materials, i també qui pugi necessitar lents.
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Persones amb baixa visió
Son aquelles persones que tot hi tenir poca visió són capaços d'identificar objectes
a pocs centímetres. Tot hi que no es pugui corregir, graciés a aquesta resta de visió
no se'ls ha de considerar cecs, tampoc la seva educació ha de ser espacial, en
canvi però si que els ajudarà aprendre tècniques tàctils, com el Braille.

Cecs parcials
Son aquelles persones que respecte a les persones cegues són capaces
d'identificar llum, formes i contorns, també matisos de colors entre d'altres. Tot i
això no poden percebre l'entorn com a tal.

Cecs
Son aquelles persones que no tenen cap tipus de visió, i per tant no poden
identificar l'entorn a través de la vista. Hi ha casos també que poden percebre la
llum però sense projecció. Al no poder utilitzar la vista per aprendre, s'han de
recolzar en sistemes com el Braille i desenvolupar altres estratègies per entendre
el que ens envolta.

3.2.3 Quines són les causes la deficiència visual
Les principals causes d'una visió deficient, a escala mundial.
Errors de refracció no corregits
Entenem per errors no corregits als errors referents a la refracció de la còrnia i el
cristal·lí que provoquen que la llum no incideixi directament a la retina. Podríem dir
que és l'error visual que tenim més interioritzat ja que es s'acostumen a poder
corregir amb lents, ulleres operacions.

Cataractes
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"La cataracta és una malaltia ocular que consisteix en l'opacitat de la lent o de la
càpsula del cristal·lí de l'ull, que impedeix el pas dels raigs de llum. S'anomena així
a tota pèrdua de transparència del cristal·lí. També és coneguda per facosclerosi.
Les cataractes avançades requereixen una intervenció quirúrgica, ja que la pèrdua
progressiva de visió que generen pot desembocar en ceguesa. Les cataractes
són indolores, i el seu principal símptoma és una disminució de la visió.
Constitueixen la principal causa de ceguesa a tot el món.[1] i pel seu diagnòstic, se
sol emprar una làmpada de fenedura, tècnica usada per a l'examen de les diferents
estructures de l'ull." - Cataracta. (2020,23) de juny. Viquipèdia, la enciclopèdia lliure.

Degeneració macular relacionada amb l'edat
"La degeneració macular associada a l'edat (DMAE) és una malaltia degenerativa
de la zona central de la retina (fons de l'ull). Està present en un percentatge molt
elevat de població major de 70 anys i representa la primera causa de ceguesa legal
a partir dels 50 anys." - Cataracta. (2020,23) de juny. Viquipèdia, la enciclopèdia lliure.

Glaucoma
"El glaucoma és una malaltia de l'ull que es defineix com una neuropatia òptica o
una malaltia del nervi òptic. Una pressió intraocular alta és un important factor de
risc per a desenvolupar glaucoma. No hi ha cap límit de pressió ocular per sobre
del qual es desenvolupa el glaucoma: mentre que una persona amb una pressió
relativament baixa pot tenir danys en el nervi òptic, una altra amb una pressió
ocular alta durant anys pot no tenir danys en tota la seva vida." - Glaucoma.
(2020,23) de juny. Viquipèdia, la enciclopèdia lliure.

Retinopatia diabètica
"La retinopatia diabètica és una complicació ocular de la diabetis que és causada
per la deterioració dels vasos sanguinis que irriguen la retina. El mal dels vasos
sanguinis de la retina pot tenir com a resultat que aquests sofreixin una fugida de
fluid o sang. Si la malaltia avança es formen nous vasos sanguinis i prolifera el teixit
fibrós en la retina, la qual cosa té com a conseqüència que la visió es deteriori,
perquè la imatge enviada al cervell es fa borrosa."
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Opacitat de la còrnia
Aquest fet ve donat de la pèrdua de la transparencia per part de la còrnia. Hi molts
possibles causants com una infecció, cremades, mala praxis amb les lentilles...

Tracoma
"El tracoma és una malaltia infecciosa, originada per tres serovars (A, B i C)
del bacteri Chlamydia trachomatis, que provoca una característica rugositat de la
superfície interna de les parpelles i lesions a la còrnia. És la principal causa
infecciosa de ceguesa al món i una font molt important d'oftàlmies neonatals."

Uveïtis
La uveïtis és la inflamació de la úvea, làmina intermèdia de l'ull situada entre
l'escleròtica i la retina. La úvea aporta la major part del subministrament sanguini a
la retina, està pigmentada, i consta de tres estructures: l'iris, el cos ciliar i
la coroides. La uveítis és una de les causes de l'ull vermell.1 Sol acompanyar-se de
disminució de l'agudesa visual, de curs lent i progressiu i dolor. No produeix
secrecions externes el que la distingeix d'altres causes d'ull vermell, com
la blefaritis, conjuntivitis i el chalazión.

Segons els continents i els països las causes varien com també la proporció. Les
cataractes s'atribueixen a més a països on els ingressos són baixos en comparació
al països amb ingressos alts. Per contra, en els països d'ingressos alts la retinopatia
diabètica, el glaucoma o la degeneració macular tenen un paper molt més
protagonista respecte als països de renta baixa.

3.2.4 La ceguesa al món
La OMS considera que al voltant del 80% dels casos de visió deficient mundials
serien evitables. Gràcies a molt avanços tecnològics i mèdics es podrien fer
intervencions eficaces per tal de tractar i solucionar aquestes malalties oculars.
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Segons un l' OMS (Organització Mundial de la Salud), al món s'estima que 1300
milions de persones viuen amb algun dels quatre tipus de deficiència visual que
hem esmentat abans.
Si comencem per la visió de lluny són 188,5 milions d'afectats amb una deficiència
moderada, mentre que 217 milions amb una greu i finalment 36 milions són cecs.
A termes generals podem dir que les principals causes d'una visió insuficient son
per errors de refracció no corregits i les cataractes. La majoria de persones amb
visió deficient superen el 50 anys d'edat.
A partir d'un informe de la OMS, Global Data On Visual Impairments, del 2010
podem veure relaxats diferents valors respecte l'edat de les persones afectades
amb algun tipus del que considerem deficiència visual. Tot i ser un informe del
2010 creiem que les dades poden ser molt representatives i útils de cara al treball.

EDAT
(anys)

Població
en milions

Ceguesa total
en milions

Baixa visió
en milions

Deficiència
visual
en milions

0-14

1.848,5

1,42

17,52

18,94

15-49

3.548,2

5,78

74,46

80,25

Més de 50

1.340,8

32,16

154,04

186,20

TOTAL

6.737,5

39,36

246,02

285,39

Taula.3. Dades per edats de la població afectada per alguna deficiència visual.

Com podem veure a la taula divideix la població en tres franges d'edat, la primera
entre el 0 i 14 anys, la segona entre els 15 i 49 anys i per acabar a partir de 50 anys.
Per a cada franja apareix la població mundial total per d'aquesta manera entendre
millor que representa la població afectada.
A primer cop d'ull veiem que independentment del nombre persones total, la gent
afectada per algun tipus de deficiència visual té un creixement exponencial segons
l'edat, per exemple en el cas de la ceguesa observem que dels 0 als 14 existeixen
1,42 milions de casos, entre els 15 i 49 anys 5,78 milions de casos i per més de 50
anys els casos augmenten fins a 32,16 milions d'afectats. Si ara ens fixem en la
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població mundial en aquesta última franja, veiem que de fet és la que té un teixit
de població més baix. Això vol dir que un tant per cent de la persones amb baixa
visió, ceguera o deficiència visual té més de 50 anys.
Si avaluem part d'aquests resultats en forma de percentatge respecte el total de la
població mundial el resultat per exemple de ceguesa total, sembla força baix ja
que representa aproximadament 0,6 % de la població total.
Podem concloure que l'edat i la degeneració del cos per culpa del pas dels anys és
un dels factors principals per els quals apareixen un nombre molt més elevat de
casos.
Ara ens centrarem en la població afecta segons la regió on viuen. El mateix estudi
de la OMS del 2010 divideix la població per zones geogràfiques en comptes de per
franja d'edat.

REGIÓ

Població total
Núm. en milions
i (percentatge)

Ceguesa total
Núm. en milions
i (percentatge)

Baixa visió
Núm. en milions
i (percentatge)

Deficiència
visual
Núm. en milions
i (percentatge)

Àfrica

804,9 (11,9%)

5,89 (15%)

20,41 (8,3%)

26,30 (9,2%)

Amèriques

915,4 (13,6%)

3,21 (8%)

23,40 (9,5%)

26,61 (9,3%)

Est del
Mediterrani

580,2 (8,6%)

4.92 (12,5%)

18,58 (7,6%)

23,50 (8,2%)

Europa

889,2 (13,2%)

2,71 (7%)

25,50 (10,4%)

28,22 (9,9%)

Sud-Est d’Àsia
(sense Índia)

579,1 (8,6%)

3,97 (10,1%)

23,94 (9,7%)

27,91 (9,8%)

Oest del Pacífic
(sense Xina)

442,3 (6,6%)

2,34 (6%)

12,39 (5%)

14,72 (5,2%)

Índia

1181,4 (17,5%)

8,08 (20,5%)

54,54 (22,2%)

62,62 (21,9%)

Xina

1344,9 (20%)

8,25 (20,9%)

67,26 (27,3%)

75,51 (26,5%)

TOTAL

6.737,5 (100%)

39,36 (100%)

246,02 (100%)

285,39 (100%)

Taula.4. Dades per regions de la població afectada per alguna deficiència visual.
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Aquest tipus de taula ens ajuda valorar i entendre el que havíem comentat sobre
els problemes que apareixien arran de la situació econòmica i socials d'un país.
Les regions més afectades per casos de ceguesa total la índia i Xina amb un 20,5% i
20,9% respectivament sobre el total de persones cegues. La diferencia respecte als
altres països és força alta, tot i això és força proporcional a la població total, sent
dels països amb més població del món. Aproximadament sumen el 38% de la
població mundial total i també pràcticament el 40% dels casos de ceguesa total.
En tercer lloc apareix l'Àfrica que registra un 15% del total. En el cas d'Europa la
proporció és força inferior ja que tot hi englobar aproximadament un 13% de la
població mundial només registra la meitat de casos, un 7%.

3.2.5 La ceguesa en el dia a dia d'una persona adulta
En l'adolescència
És una època de creixement personal molt important, apareixen canvis físics
psicològics, afectius, socials i cognoscitius. Prenen consciència del seu propi cos i
desenvolupent noves eines de gestió d'emocions, de relacions interpersonals...
Pot ser una etapa complicada per a una persona invident però alhora aquesta
etapa els pot permetre reflexionar sobre la seva situació i en alguns casos pot
resultar negatiu si opten per rebutjar qui són i perden el contacte amb companys
de la seva edat provocant que no s'integrin al grup. És una etapa on és important
fomentar la participació dels joves cecs en activitats amb altres persones de la
seva mateixa edat per tal de que vegin que s'han de relacionar amb la societat de
forma totalment normal.
Per exemple un joc de taula on tothom hi pot participar de manera equitativa pot se
una bona eina d'inclusió social.

Una persona adulta
Quan parlem d'una persona adulta els problemes apareixen més aviat en l'entorn
laboral perquè hi diferents feines que no poden dur a terme però també a causa
del pensament de la societat de cares a les persones invidents, que en molts casos
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és erroni. Poden treballar de moltes coses diferents però hi ha pocs programes
d'inclusió a part del que porta a terme la ONCE.
L'esport i l'oci són unes de les principals eines de diversió de les persones. Cada
cop comencem a haver-hi més espais preparats per l'accessibilitat de tothom com
podrien ser els restaurants amb cartes escrites amb Braille o museus adaptats. Pel
que fa a l'esport és una gran eina d'integració com qualsevol forma d'oci. Existeix la
Federació Espanyola d'Esports per Cecs que dona recolzament tant de forma
lúdica com professional. Els esports més comuns per les persones cegues són la
natació, l'atletisme, l'esqui o els escacs.

3.3 Recerca centrada en l’usuari
En el nostre projecte tenim dos tipus d'usuari. La nostra idea és crear un joc de
taula per a tothom, és a dir, tant per les persones sense cap problema sensorial
com les persones amb ceguesa o sordesa. El perfil d'usuari constarà de dues parts
la primera, segons el tipus de joc que volen crear tant temàtica, jugabilitat etc.
definirem les característiques d'aquest usuari, i la segona part les relacionarem
amb un possible usuari que tingui ceguesa. D'aquesta manera aconseguirem crear
un joc on pugui jugar qualsevol persona independentment de si algun dels
participants té o no ceguesa.
Volem que el fet de pensar en com podem crear un joc on un persona cega no es
senti amb menys recursos, no provoqui que compliquem la jugabilitat a un
col·lectiu com podria ser el de la sordesa. És important que per solucionar els
problemes d'un col·lectiu no en generem de nous a un altre, per exemple utilitzant
només sons.

3.3.1 Perfil d’usuaris i mapes d’empatia
Un mapa d'empatia està dissenyat amb l'objectiu d'entendre millor que vol l'usuari i
sobretot perquè ho vol. És un exercici d'emfatització, de posar-se en la pell del
possible consumidor o usuari per tal de comprèn-te'l millor a ell i al que l'envolta
Per crear un mapa d'empatia ens cal definir molt bé el nostre perfil d'usuari: edat,
gènere, interessos, gustos... d'aquesta manera agruparem els possibles usuaris que
compleixen aquests requisits.
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El segon pas consta de la personifico d'aquestes característiques. Això implica
donar una història o una vida a aquestes qualitat. Ho podríem entendre com la
creació de perfil d'usuari ficticis complerts.
Un cop tenim els personatges creats, el següent és el pas d'emfatitzar.
S'aconsegueix principalment responent a una seria de preguntes de la mateixa
forma que ho faria aquella persona que hem definit. Les principals preguntes que
ens farem seran:
Què pensa i sent ? Amb quins problemes pensa, quines són les preocupacions que
té, a què aspira, què és realment el que l'importa...
Què veu ? Té a veure amb el seu entorn o context social, des d'amics, família i si té
oferta d'un producte semblant...
Què fa i què diu ? Forma d'actuar, conducta, si es contradiu ... comportament en
general amb la resta...
Què escolta ? Què diu l'altre gent, el seu entorn, a la gent que admira, XXSS que el
pugin influenciar...
El joc de taula que es desenvoluparà vol se apte per jugar amb persones tant amb
problemes de discapacitats visuals com amb persones sense, per tant es creen
dos grups generals dins del perfil d'usuari per tal d'entendre millor cada part.



Pas 1: Perfil d'usuari

Definirem de forma general els trets principals dels nostres usuaris
Edat: 12-70. El joc no tindrà un component educatiu com a tal, per tant considerem
què està pensat per una edat a partir de 12 anys, que poden entendre pràcticament
les dinàmiques de tots els jocs de taula. Els 70 anys és una edat més aviat
significativa per posar un "màxim". Entenem però que els principals focus serien
entre els 20-30 anys i 40-55 anys. El primer reuniria joves que inicien i acaben una
vida universitària i no tenen un nucli familiar gaire definit i comparteixen molt de
temps amb amics o companys de pis per exemple. El segon englobaria ja a en
tipus d'estructura familiar amb possibles fills o parelles que també segueixen
mantenint contacte amb altres. En el cas dels fills no serien per exemple uns
consumidors del joc econòmicament parlant, però si el motiu pel qual és compra.
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En el cas de les persones cegues l'anàlisi segueix el mateix esquema però afegint
que el joc els genera més atenció.
Gènere: Indiferent. El gènere no té un paper important en la majoria del jocs de
taula. En aquest cas qualsevol persona podria estar interessada en el joc.
Vivenda: Espanya. Indiferent si viu en un nucli urbà o un poble. És probable que
visqui amb companys de pis en el cas del perfil més jove. També molts casos
serien famílies amb fills, de dotze anys endavant.
Situació laboral: Estudiant o treballant. Considerem que el primer grup podria
estaria entre l'estudi i el treball, segurament amb un contracte no indefinit. En el
cas d'edats superiors als 40 anys es trobarien treballant.
Situació econòmica: Renta mitja. Ja sigui per una economia "estable" o a causa de
menys despeses degut a una vida amb menys obligacions econòmiques com
podrien ser els fills o hipoteques. És un producte d'oci de preu no molt elevat, que
podria suposar una compra normal.
Interessos: Els agrada passar temps en família o amb amics. Els agraden els reptes,
com podrien ser escape rooms. Són persones que disfruten de la companyia
d'altres. Tenen alguna experiència amb diferents jocs de taula.
Preocupacions: Les preocupacions principals poden estar relacionades amb
l'ambient de la universitat o institut, exàmens, treballs... o l'ambient laboral,
problemes per trobar feina, pagar hipoteca o lloguer...
Aspiracions: Trobar la feina "ideal", aconseguir acabar la carrera amb èxit, tenia
estabilitat econòmica i laboral, crear una família, tenir èxit laboral, viatjar molt,
conèixer persones i noves cultures, aprofitar al màxim al temps...



Pas 2: Personificar

A partir dels diferents aspectes destacats dels nostres usuaris, crearem quatre
perfils de possibles persones interessades en el nostre producte.

P1. Miquel
Edat: 19 anys.
Gènere: Masculí.
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Vivenda: Comparteix pis amb dos amics a Barcelona. Els caps de setmana viu a
casa els pares.
Estat civil: Solter.
Situació laboral: Actualment estudia Ciències Polítiques a la Universitat de
Barcelona i treballa parcialment de monitor de menjador.
Situació econòmica: Amb els diners de la seva feina té certa llibertat econòmica
ajudat pels seus pares.
Personalitat: És amable, divertit, decidit i compromès. També és competitiu i tossut.
Interessos: Està molt interessat en la situació política i social del país, també està
bastant actiu amb la joventut del seu poble. Li agrada passar temps amb els seus
amics. Forma part d'un esplai com a monitor, de petit també en formava part.
Aprofita l'estiu per viatjar.
Preocupacions: Li preocupa el canvi climàtic. Combinar la feina amb la carrera. No
té clar que la carrera sigui la correcta. No vol perdre els amics de Barcelona un cop
acabi la carrera.
Aspiracions: Vol crear o formar part d'un partit i poder ser alcalde o regidor del seu
poble. Vol aprofitar per viatjar a molts llocs diferents. No té pensat tenir fills i crear
una família.

P2. Joana
Edat: 28 anys.
Gènere: Femení.
Vivenda: Viu i estudia a Girona des de petita.
Estat civil: Amb parella.
Situació laboral: Actualment està treballant en una clínica de rehabilitació com a
fisioterapeuta des del moment en que va fer les pràctiques de la carrera.
Situació econòmica: Treballa amb contracte indefinit des de fa un any. Cobra
22.000€ l'any.
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Personalitat: És una persona molt activa, parladora i extravertida. Li agrada la
companyia, és molt oberta. Li agrada entendre com pensen les persones. No creu
en les barreres.
Interessos: La seva feina, està pensant en fer un màster. Quedar sempre que pot
amb els amics i la seva parella. Està compromesa amb el col·lectiu de les persones
cegues i fa xerrades en escoles sobre el seu problema. Li agrada llegir, i conèixer
nova música.
Preocupacions: La visibilitat del col·lectiu cec, pagar l'hipoteca, no poder viatjar més
per falta de diners.
Aspiracions: Crear la seva pròpia clínica a Girona, i poder contractar persones amb
diferents discapacitats.
P3. Pep
Edat: 50 anys.
Gènere: Masculí.
Vivenda: Viu en una casa de poble amb la seva parella i dos fills de 16 i 19 anys.
Estat civil: Casat fa 20 anys.
Situació laboral: Treballa com publicista en una multinacional.
Situació econòmica: Sé un sou de 37.000€ l'any i el lloc estable.
Personalitat: És una persona intel·ligent, treballadora i organitzada. No suporta el
que per ell són injustícies. És d'un ambient molt familiar i de proximitat, és afectuós.
Interessos: Li agrada anar al gimnàs i construir maquetes històriques. Gaudeix
passant temps amb els seus fills, veure als seus partits, etc.. Amb la família ja
porten uns quants escape rooms. A l'estiu acullen un nen sahrauí a través de
l'associació d'acollida ACAPS.
Preocupacions: La llibertat del poble sahrauí. La felicitat dels seus fills. La
independència de Catalunya. A de cuidar dels seus pares.
Aspiracions: A nivell laboral té intenció d'acabar la vida laboral en l'actual empresa.
Un cop jubilat vol aprofitar per viatjar amb la seva parella. Forma part de la junta de
l'associació d'acollida.
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P4. Emma
Edat: 15 anys
Gènere: Femení
Vivenda: Viu a casa amb la seva família.
Estat civil: Soltera.
Situació laboral: Estudiant ESO
Situació econòmica: Viu amb els seus pares.
Personalitat: És una persona tranquil·la i amistosa. És molt atenta i ambiciosa, però
és poc organitzada.
Interessos: Li agrada passar temps amb la seva germana de 13 anys (cega) i
aprenen música juntes. Gaudeix cantant i ballant, jugant a cartes amb la seva
família. Formen part d'un esplai amb la seva germana on hi van cada cap de
setmana.
Preocupacions: Es preocupa per la seva germana i perquè pugui fer el mateix que
ella. Li està costant quart d'ESO.
Aspiracions: Li agradaria poder fer un disc, fer gira per Catalunya i Espanya i viure
de la música.



Pas 3: emfatitzar

Finalment ens caldrà posar-nos a la pell de l'altre per poder crear un mapa
d'empatia. Caldrà respondre a les preguntes explicades anteriorment per a cada
personatge.
Mapa d'empatia:
Què pensa i sent ?
Els nostres usuaris estarien acostumats a escoltar el que per ells serien injustícies,
degudes a la falta de consideració per part d'una altre banda. Podrien ser les
llibertats de pobles, la ceguesa... Pensen que el món pot millorar i cadascun voldria
aportar el seu granet de sorra al que consideren important. Creuen que és
important confiar en la gent i crear bones amistats.
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Què veu ?
Estan acostumats a passar la major part del temps amb amics o amb la família, i
gaudeixen d'aquest temps. Tots tenen o han jugat a jocs de taula. Els que formen
part d'esplai han jugat probablement a més varietat de jocs i estan més endinsats
en aquest món. En el cas de les persones relacionades d'alguna manera amb
alguna altre persona cega o amb discapacitat visual. Dins dels jocs de taula els
cooperatius no són els més famosos, però si que la majoria n'han jugat a algun. Un
dels més jugats és el Hanabi, però que com la majoria no estan adaptats. En el cas
de tenir algú al voltant amb aquest problema podria ser una bona compra el nostre
joc, també per exemple un esplai o una escola.

Què fa i què diu ?
En general són persones força íntegres i sobretot estan informades dels temes que
els envolten i els importen, tots podríem dir que són força solidaris o "bones
persones" i atents amb el seu voltant. Són persones que pensen amb el benestar
de les altres persones i intenten ajudar sempre que poden. S'enfaden quan no les
coses no surten bé per falta d'atenció d'altres. No actuen com a unes persones
gaire competitives però en el fons els agrada que les coses surtin de la millor
manera per tal de sentir-se millor. No estan molt pendents del que diu la gent però
si que es deixen influenciar en alguns casos.

Què escolta ? Què diu l'altre gent, el seu entorn, a la gent que admira, XXSS que el
pugin influenciar...
Escolta opinions de molta gent diferent, però creuen força en les seves ideals. En
quant a moda segueixen les tendències, sobretot els més joves. Les xarxes socials
tenen força importància en els seus pensaments, que a vegades si que es veuen
influenciats d'alguna manera degut a les opinions semblants dels seus referents.
L'opinió de companys de feina o esplai els agrada escoltar-se-la però la majoria de
cops s'assembla força a la seva. Si no és així els agrada debatre i estan oberts a
canviar la idea que portaven predeterminada
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Esforços
Intentar ser més productius en el dia a dia, pateixen per la salut de la seva família.
Els obstacles moltes vegades són ells mateixos rebaixant les seves expectatives
del que poden fer. Els costa entendre que les persones en ocasions siguin molt
egoistes tot i que lluitin per al mateix objectiu.

Resultats
Ser persones emfàtiques i optimistes, amb diferents objectius a la vida. Valoren la
realització personal com a mesura de l'èxit. Desitgen que sigui útil el que ells
aporten als altres grups de persones.
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3.3.2 Entrevista
Les entrevistes són una eina essencial i més quan el teu producte està pensat per
un tipus de persona amb característiques molt concretes.
La relació amb l'entrevistat està prevista que continuï durant el procés de
desenvolupament del joc, i sobretot alhora de testejar-lo per anar incorporant o
millorant cada aspecte de joc.
L'entrevista l'hem dut a terme a través d'una trucada degut a la crisi de COVID-19 i
la impossibilitat de trobar-nos cara a cara. Això també a fet que la entrevista fos
menys pròxima.

LA CEGUESA
PERE
La primera entrevista serà a Pere un jove de 15 anys d'Olot cec de naixement. En
Pere és amant de l'esport, gaudeix retransmeten els partits de futbol i en un futur
en vol fer d'això la seva professió, essent periodista esportiu. El nostre joc pretén
ser per a joves i adults, i amb això entenem del 12 anys en amunt. En Pere entra
dins del rang de persones que creiem que podrien gaudir del nostre joc i ens
explicarà de primera mà la seva experiència amb els jocs de taula.

Com et definiries com a persona ?
Home doncs , em considero una persona força simpàtica però també tímida.
M'agrada estar en companyia i sóc una persona força activa.

Ets un persona competitiva ?
La veritat és que sí (riures), ha vegades massa i tot. Més d'una vegada he acabat
enfadat per culpa d'un joc i de que les coses no em sortissin bé i per acabar
perdent.

T'agrada jugar a jocs de taula, de cartes o d'aquest estil ?
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Sí, de fet és una de les coses que més m'agrada.

A quins jocs has jugat i quins jocs t'agraden més ?
He jugat a jocs de cartes com l'UNO o la brisca, però els que més m'agraden són
els jocs de taula, com escales i serps o l'oca, que són els que he jugat més.

A quin tipus jocs has pogut jugar còmodament amb la família o amics ?
Sobretot a escales i serps i a l'oca, bàsicament perquè em van adaptar el taulell
amb relleu. D'escales i serps em sabia de memòria les caselles i tot.

Has fet o fas servir elements adaptats com cartes, daus... que t'ajuden a jugar
plenament ?
Sí, sempre quant jugo amb cartes demano les cartes o amb Braille, tot i que a casa
no les tenim perquè es van perdre a l'escola (riures), però a l'ONCE si que les
utilitzo. De cares als jocs de taula, el dau prefereixo que es notin els punts, i això
també m'han ajudat molt a treballar el tacte.

Quins creus què són els principals problemes amb el que et trobes problemes
per jugar a jocs de taula ?
Doncs que el taulell, no està adaptat per persones invidents, tot són dibuixos i quan
jo vull moure una fitxa o el que sigui me l'han de moure els demés, perquè clar,
podria carregar-me qualsevol cosa de la partida. Per exemple en el Monopoli més
molt complicat.

Del jocs que coneixes o has jugat en els quals potser necessites estar
acompanyat o instruccions complementàries, quin t'agrada més ?
Doncs mira, un que em va agradar molt, va ser un Monopoli força diferent. Consistia
en comprar unes peces de diferents mides que representaven negocis de grans
empreses i amb questes construir una torre amb les peces que anaves comprant
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amb els mateixos diners. El funcionament és el mateix però en comptes de
comprar cases, compres les peces per aconseguir muntar una torre amb elles.

Coneixes algun joc que t'agradaria jugar, però que ara mateix t'és complicat
perquè no està preparat ?
Sí, el Cluedo. És un joc que m'agradaria molt jugar-hi perquè la temàtica és
d'assassinats i a mi m'agrada força aquest món, però que ara mateix no està
preparat perquè tot es basa en el taulell i llegir i tot són dibuixos.

Tens alguna proposta o idea que creguis que pot ajudar a que puguis jugar a
molts més jocs de taula?
Home sí, que el taulell estigues amb Braille i les coses marcades amb punts, això
em facilitaria jugar-hi. Parlant del Cluedo per exemple, delimitant les parets amb
relleu com en els mapes geogràfics pels països de la ONCE seria un bon canvi i
que per exemple i hagués una aplicació auditiva que pogués llegir les cartes.

T'has plantejat mai que hi ha molts jocs que amb pots canvis hi podries jugar
sense cap problema ?
No, no m'ho he plantejat mai. Segurament a alguns jocs de taula amb alguna
modificació hi podria jugar. També s'ha de dir que a casa no són uns grans
aficionats, sinó més aviat dels clàssics. Alguna vegada la meva mare passat per
alguna botiga de jocs, però ja directament no se li acudeix comprar-ne.

A partir de la teva experiència i de cares a un joc nou on poguessis jugar en
plenes condicions, com creus que et sentiries més còmode ? Cartes, i material
adaptat com Braille o formes i textures diferents..., és dir, a partir del tacte ?
Elements de so, per exemple d'una aplicació des del mòbil ? Altres.
El que millor m'aniria serien elements de so, perquè és tot més ràpid que el tacte.
Seria igual de ràpid.

Què t'atrau més d'un joc ? La temàtica, l'etil de joc...?
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Doncs mira, el que més m'atrau és la competitivitat i poder-lo jugar amb amics i
amb la família. Més el risc i l'emoció de guanyar o perdre. Amb escales i serps, de
més petit, em posava nerviós i tot.

3.3.3 El llenguatge Braille
El Braille és un sistema d'escriptura i lectura tàctil, per punts en relleu, ideat per a
les persones cegues. Va ser creat el 1825 pel francès Louis Braille a l'edat de 13
anys, que havia quedat cec a causa d'un accident domèstic. A partir de la idea d'un
militar anomenat Charles Barbier de la Serre per transmetre ordres de forma
oculta, Louis Braille va adaptar aquell sistema, a un de 8 punts. Després de
diferents adaptacions el va simplificar a 6 punts i és el que actualment coneixem
com a Braille o cecografia.
El sistema final consta d'un codi de 63 caràcters amb diferents combinacions a
partir de la posició de sis punts. Aquest sistema no es considera un idioma, sinó un
alfabet. es poden representar des de les lletres als símbols matemàtics o música.
Com que no tots els caràcters es podrien crear amb només les 63 combinacions,
s'utilitzen prefixes per tal de

saber que serà el que vindrà a continuació per

exemple el números, on el prefixa es crea utilitzant la posició 4, 5, 6 i 3.

Fig. 18. Posicions en l'abecedari Braille
Les proporcions del braille i del caixetí de cada símbol són molt concretes i no és
poden utilitzar totes en qualsevol superfície. Per a la seva correcta lectura a través
del tacte, els paràmetres dimensionals han de ser molt específics.
Dimensions generals de la cel·la braille:
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D'alt ha d'estar en 6,2 mm i 7,1 mm, mentre que d'ample ha d'estar entre 3,7 mm i
4,5 mm.

Fig.19. Mesures generals d'una cel·la Braille
De cares a la projecció en diferents llocs les proporcions que s'utilitzen són les
marcades en la següent taula i que es corresponent a unes mesures específiques:

Fig.20. Distribució de les mesures generals en el Braille
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a = Distància horitzontal entre els centres los centres de punts contigus de la
mateixa cel·la: de 2,4 a 2,75 mm.
b = Distància vertical entre els centres de punts contigus de la mateixa cel·la: de 2,4
a 2,75 mm.
c = Distància entre els centres de punts idèntics de cel·les contigües: de 6 a 6,91
mm.
d = Distància entre els centres de punts idèntics de línees contigües: 10 a 11,26 mm.
e = Diàmetre de la base dels punts: entre 1,2 i 1,9 mm.
f = Altura recomanada dels punts: entre 0,5 i 0,65 m .

e
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2,4
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2,55

6,39
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10,9

1,8

2,7

2,7

6,78

11,08

1,9

2,75

2,75

6,91

11,26

Taula.5 . Taula de proporcions Braille

Les separacions del Braille són molt important i cal respectar aquesta zona tot i no
haver-hi cap relleu. Un altre detall a tenir en compte i més en el tema de la
possible impressió de cartes és que no és recomanable imprimir a paper o cartró
les mides superior a un diàmetre (valor e) entre 1,7 mm i 1,9 mm. La impressió en
paper també és recomanable amb un gramatge aproximat de 140 g/m2 i mínim
de120 g/m2.
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3.3.4 L'ONCE
Des de l'any 1938 l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) a creat un
sistema de prestació social exemplar arreu del món per totes les persones amb
algun tipus de discapacitat visual. Al ser una corporació de dret públic de caràcter
social sense ànim de lucre, és un organisme governamental on i treballen diversos
ministeris. La seva funció és lluitar a favor de la millora de la vida de les persones
cegues o amb discapacitat visual a Espanya. Uns dels propòsits és l'ocupació de
les persones cegues i través de diferents iniciatives han augmentat les possibilitats
professionals d'aquest col·lectiu.
També gestionen l'educació i aprenentatge del col·lectiu, com del l'abecedari
braille o altres recursos que ajuden al desenvolupament personal de cada persona.
Els serveis socials són els diferents sectors on l'ONCE estan endinsats de ple per
tal que tothom pugi viure una vida digne.
Els principals serveis socials són els següents:

Autonomia personal
La màxima aspiració de l'ONCE és que les persones cegues aconsegueixin una
plena autonomia personal. Per aconseguir-ho cal una orientació i mobilitat
suficientment alta per tal de crear un residu visual útil. Els professionals de
l'organització estan totalment qualificats i l'atenció es individualitzada. Per exemple
l'ús del bastó o el gos guia són eines que requereixen un temps d'aprenentatge.

Inclusió educativa
Partint de la idea de dur a terme una educació inclusiva, l'ONCE fomenta l'educació
en qualsevol centre del país. El resultat ha sigut que un 98% hagin rebut una
educació normalitzada.
Per aconseguir-ho faciliten les eines i el material necessari i accessible per
aconseguir la inclusió. L'educació es recolza també en centres especialitzats per tal
de aprendre per exemple el Braille.
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Sordceguesa
Les persones que combinen la deficiència visual i la auditiva tenen necessitats més
especials de comunicació segons el grau de cada discapacitat. Els afiliats a l'ONCE
tenen una distinció i alguns recursos d'assistència personalitats.

Formació i ocupació
Que les persones cegues puguin gaudir d'una vida professional plena és vital i
alhora una eina d'integració de cares a la societat. Per aconseguir-ho cal un
formació excel·lent i entitats amb compromís per assolir aquests objectiu. La
principal forma d'ocupació és a través de la venta de cupons i sorteigs de la pròpia
institució. Altres professions on es poden desenvolupar sense problema amb una
bona preparació són per en l'àmbit del dret, l'economia, interpretació, musical,
psicologia, periodisme, fisioterapèutic, etc.
L'ONCE ha creat 16.000 nous llocs de treball entre el 2004 i 2011.

Cultura i oci
En la Convenció de l'ONU del Drets de les Persones amb Discapacitat fa incís en
com d'important es crear accessibilitat cultural per aquest col·lectiu per tal de que
es compleixin els drets humans i la llibertats fonamentals.
Per aconseguir-ho s'han creat diferents mecanismes per tal de que tothom pugui
disfrutar de diferents activitats d'oci com el teatre, els concerts, obres multimèdia,
lectura...
L'ONCE té relació directa amb la producció bibliogràfica, l'estimulació de la creació
literària a través de concursos, per exemple els Premis Tiflo. Una altra activitat on
està present és l'autodestrucció, que permet gaudir del teatre, cine o museus.

Esport
L'esport també resulta ser una gran eina d'inclusió per a totes les edats i requereix
poques adaptacions per portar-lo a terme.
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Els esports més practicats són natació, atletisme, ciclisme, judo, esquí, futbol,
muntanyisme, golbol i escacs. Des d'un caràcter més lúdic fins a un entrenament
professional. Per això s'ha creat la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs.

Fig.23. Logotip Jocs ONCE

Fig.24. Logotip Fundació ONCE

3.3.5 El CTI
El Centre de Tecnologia i Innovació (CTI) és el centre derivat de la ONCE
encarregat de crear i aconseguir tot els productes i tecnologia de recolzament
pensades per a persones cegues o amb deficiència visual greu.
Gestionen la investigació, l'adquisició, la distribució, la producció i manteniment de
material específic per als afiliats a l'organització. Les activitats d'investigació,
desenvolupament, disseny i fabricació dins l'àmbit de la tiflotecnologia.
El funcionament estructural del CTI es divideix en tres departaments, recursos
generals, comercial i atenció al públic i consultoria i Innovació.
Al catàleg del CTI hi podem trobar des d'una baralla de cartes espanyola, la oca i el
parxís adaptats, màquines de transcripció a Braille Perkins, rellotges fins a pilotes
sonores.

Fig. Logotip CTI ONCE
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3.4 Recerca tècnica
3.4.1 Tiflotecnologia
El mot tiflotecnologia prové del grec «tiflos» que significa cec i té relació directa
amb la tecnologia adaptada a persones amb ceguesa o discapacitat visual. Segons
defineix l'ONCE "la tiflotecnologia és el conjunt de tècniques, coneixements i
recursos encaminats a facilitar a les persones cegues o discapacitat visual greu els
mitjans oportuns per la correcta utilització de la tecnologia amb el fi d'afavorir a la
seva autonomia personal i plena integració social, laboral y educativa". Podem dir
doncs, que funciona com a tecnologia de recolzament que adapta el material
segons cada necessitat. "Com a material Tiflotècnic s'entén tot el material específic
per cecs i deficients visuals, des dels materials més senzills i de fàcil maneig (baix
nivell d'especialització), fins als que per la seva especial complexitat requereixen
un entrenament previ per al seu correcte maneig (alt nivell d'especialització)."
Aquestes persones sense les adaptacions no podrien utilitzar els nous avanços
tecnològics. D'aquesta manera la tiflotecnologia intenta evitar els desavantatges i
generar autonomia i benestar.
El CTI (Centre de Tiflotecnologia i Innovació) de la ONCE és el centre de referència
a Espanya i pràcticament del món. Es dediquen a aconseguir l'accessibilitat i els
productes necessaris per al recolzament dels cecs.
Aquestes productes i adaptacions tenen a veure des de material de jocs, material
educatiu, mobilitat o objectes de la vida quotidiana, per exemple tabletes o
smartphones que actualment formen part de la vida de qualsevol. El bon ús i les
adaptacions d'aquests productes poden ajudar enormement a petites activitats
quotidianes que per a la gent sense cap problema visual poden semblar molt
senzilles com desplaçar-se o llegir.
En el nostre cas ens interessen dues parts fonamentals d'aquesta tecnologia: l'ús
de les aplicacions mòbils i també el sistemes, sobretot utilitzats en molts d'aquests
aparells. L'instrument bàsic més conegut possiblement sigui la màquina Perkins,
una màquina que aparentment podria semblar una màquina d'escriure antiga, però
que realment és una eina essencial per qualsevol estudiant amb discapacitat visual
ja que permet l'escriptura en Braille.
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3.5 Benchmarking
El benchmarking ens servirà per avaluar comparativament els diferents jocs de
taula del mercat. Hem fet una recerca del jocs més interessants de dinàmiques i
temàtiques molt diferents. Majoritàriament els jocs escollits han sigut cooperatius i
bona par t d'ells han sigut jugats per mi.
Hi haurà uns quants jocs que estan acompanyats d'una APP i també d'alguns
pensats per persones cegues o pensats per jugar amb els ulls tapats.
En primer lloc aquests jocs els avaluarem en una taula comparativa a partir de
diferents factors. Després amb els jocs més representatius crearem dos eixos
comparatius amb els factors més rellevants també.
Per seleccionar els jocs que podrien ser més interessants ens posem en contacte
amb dues ludoteques de Girona i Salt. Els hi expliquem l'objectiu del treball i la
intenció de que el joc sigui cooperatiu. A partir de la nostra informació ens fan
arribar un llistat del noms que creuen que podrien ser convenients a agafar com a
referències. De les llistes de les dues botigues seleccionem els que creiem més
convenients ja sigui perquè hi hem jugat amb anterioritat o perquè després de
mirar el funcionament a Internet. A més a més, realitzem la compra de 3 jocs nous
per provar-ne el funcionament a casa.
Les primera ludoteca, situada a Salt, s'anomena Via Lúdica, i hi realitzem la compra
del joc 'L'expedició perdura".
La segona ludoteca, situada al centre de Girona, s'anomena JugarXJugar, hi
realitzem la compra del Magic Maze i el Pandèmia (versió conquesta de Roma)

3.5.1 Taula comparativa
Per tal d'avaluar els diferents jocs i comparar-los entre ells hem decidit utilitzar el
següents factors:
1. Adaptabilitat: Facilitat per adaptar el joc a les persones cegues.
2. Jugabilitat: Complexitat del joc.
3. Duració: Temps per partida.
4. Mecànica: Tipus de jocs explicats en la catalogació.
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5. Temàtica: Ambientació, estil de joc.
6. Vista: Necessitat de la vista per jugar.
7. Parla: Necessitat de la parla per la comunicació.
8. Any d'edició: Any de la primera edició
9. Editorial: Nom de l'editorial
10. Preu: Preu de mercat
Aquests factors els avaluarem de l'1 al 5, sent l'1 el valor inferior.
Dels jocs seleccionats d'aquesta taula s'han provat de primera mà: el Magic Maze,
el Pandemic, el The Mind, el Concept, el Hanabi, la Resitencia, Black Stories i el
7Wonders.

Taula.
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3.6 Tendències i referents
Finalment per fer un petit recull dels jocs que ens han cridat més l'atenció per les
seves característiques i en volem fer una incidència més específica.

Magic Maze
Aquest joc d'exploració ens ha semblat molt interessant ja que és molt dinàmic i les
partides són àgils i ràpides. És un joc on l'orientació espacial és molt important i cal
ser ràpid de ment. En aquest joc una persona cega o amb algun tipus de
discapacitat visual està molt lluny de poder jugar-hi, però la idea d'accions és molt
vàlida. Si s'adaptés de tal manera que hi hagués pausa per tothom entre cada acció
facilitaria la jugabilitat per a tothom. És un joc entretingut i tot i ser una mica
repetitiu.
En aquest joc cooperatiu tots el jugadors, que poden ser fins a 8, actuen sobre tots
els personatges del taulell. Va estar nominat a millor joc de l'any el 2017.
https://www.amazon.es/Ghenos-Games-GHE069-Magic-espa%C3%B1olgarantizado/dp/B06XDVNNYX

Fig27.. Joc del Magic Maze
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Zorros de corral
A primera vista aquest joc pot semblar molt infantil però la veritat és que és molt
divertit i senzill de jugar. Com hem anat buscant les partides són molt ràpides, i
depèn de la sensibilitat del tacte de cada jugador. A diferència del Magic Maze
aquest joc és competitiu i fins a un màxim de persones competeixen amb els ulls
tapats amb unes màscares que simulen guineus. L'objectiu del joc és aconseguir el
màxim de punts d'un bol extraient amb figueretes amb formes d'animals. La
dinàmica és olt simple i tothom parteix amb les mateixes possibilitats ja que no
poden veure res fins al final per comprovar el resultat. Segons l'encert alhora
d'escollir sumaran més o menys punts.
Seria molt senzill d'adaptar simplement afegint les instruccions amb llenguatge
Braille i també adaptant les cartes. La resta d'elements funcionen a través del tacte
per tant no seria necessari cap canvi. És un bon joc per a tota la família amb
l'objectiu de riure i posar-se nerviós per la seva rapidesa d'accions.
https://playsdgames.com/producto/zorros-al-corral/

Fig28.. Joc de Zorros de corral

65

Braidom
Aquest és un joc plenament pensat per a persones cegues i a més a més apte per
tothom. Consta d'un taulell heptagonal i funciona a mode de puzle. Està pensat per
jugar de 2 a 4 persones. La mecànica de joc és semblant a la del domino però
basada en els colors. S'escullen unes peces amb un ordre de colors concret. Cada
color està escrit en braille. L'objectiu de cada jugador és fer coincidir el màxim de
colors possibles en la mateixa posició que la peça anterior. Aquest procediment es
repeteix fins que és completa cada forat del taulell. El primer que es queda sense
guanya. L'atzar és un factor important.
https://www.pinterest.fr/pin/433893745349098269/

Fig29. Joc del Braidom
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Laberint Màgic
Aquest joc està pensat per un públic més aviat infantil i ajuda a fomentar la
memòria. Poden jugar fins a quatre jugadors. Com el seu nom indica el joc és un
laberint però la gràcia és que no el veus. El teu personatge es mou unit amb una
pilota/imant per sota del taulell, si aquesta pilota impacte amb alguna de les
parets del laberint inferior, es desenganxa i torna rodolant a la posició inicial. Per tal
d'evitar tornar a xocar contra una paret has de memoritzar quins camins estan
lliures i avançar a través d'ells.
L'objectiu del jugadors és aconseguir diferents recompenses, que van apareixen
per el taulell, el més ràpid possible. Al final de la partida qui ha aconseguit més
recompenses s'emporta la victòria.

http://devir.es/producto/laberinto-magico/

Fig30. Joc del Laberint Màgic
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3.7 Conclusions de la recerca
Una manera d'intentar englobar tota la informació recollida en poques paraules per
entendre quin tipus de producte volem seria dir que el nostre joc de taula s'ha de
convertir en una eina d'oci capaç d'incloure a gent cega o amb alguna deficiència
visual en la mateixa activitat en igualtat de condicions. Aquest joc ha de fomentar el
tacte i l'orientació especial.
Perquè el joc sigui senzill de jugar però alhora entretingut serà necessari que les
normes no siguin molt complexes. Un altre punt important és el d'intentar que
alhora de jugar tenir en aquest cas vista, no influeixi directament alhora de prendre
decisions, afavorint a les persones amb vista. Potser caldrà que el joc tingui torns
molt clars per tal de que no sigui la rapidesa d'actuació un valor del joc.
Si ens centrem en característiques més tècniques qualsevol indicació o text caldrà
indicar-ho amb Braille, des de cartes fins al propi taulell o les peces on sigui
necessari. Sinó és cent per cent necessari també serà interessant jugar amb
diferents relleus i sensacions a través del tacte.
Gracies a la entrevista sabem que hem d'aconseguir un producte que no compliqui
la jugabilitat, per exemple que no pugin caure peces per un simple cop o un mal
gest d'alguns dels jugadors. Com ens ha explicat en Pere ell era capaç de recordar
amb facilitat que passava a cada casella del joc de Escales i Serps, per tant
l'orientació especial en espai reduïts la tenen molt desenvolupada i més si
s'acompanya del tacte.
Una altre element ha tenir en compte és el so ja que depenen del joc pot
acompanyar la partida de tal manera que faci la funció d'un possible narrador o faci
la funció de llegir les cartes a través d'una aplicació.
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4

Fase de conceptualització de
producte

En aquest apartat durem a terme la ideació del producte a partir de tota la
informació recollida anteriorment. Els insights extrets en la fase de recerca guiaran
la conceptualització del producte, essent els trets essencials que voldrem aportar
al nostre producte. Definirem les bases i les característiques que tindrà el nostre joc
per tal de poder el següent pas de desenvolupament final del producte d'una
manera encertada.

Seguirem diferents tècniques que ens ajudin a generar

diferents idees que compleixin en diferent mesura tots el insigths, i intentarem
avaluar cada pas que fem per tal de que el resultat sigui el més òptim possible.

4.1 Proposta de valor
La proposta de valor neix a partir dels insights i faria referència a un recull de tot el
que envoltarà el nostre producte: definirem què volem dissenyar, per a quin tipus
d'usurari ho farem i quins beneficis aporta a la societat. La proposta de valor ens
ajuda a acotar les idees principals que teníem sobre el projecte.
Finalment definim la proposta del nostre producte. Volem dissenyar un joc de
taula inclusiu de tal manera que les persones cegues o amb alguna discapacitat
visual greu hi puguin jugar amb les mateixes possibilitats i sense cap desavantatge.
L'objectiu del projecte és que el joc el puguin jugar persones cegues amb
persones sense ceguesa, persones cegues amb persones cegues i persones no
cegues, i tot això sense cap inconvenient.
Aconseguir que tothom que jugui al joc pugui fer-ho amb les mateixes possibilitats
aconseguim crear un joc inclusiu i apropar al col·lectiu de les persones invidents a
un espai d'oci del qual desgraciadament no poden gaudir al màxim. El sector de joc
de taula funciona majoritàriament a partir d'estímuls visuals com fitxes, taulells... o
l'ús de cartes amb text en elles. Pràcticament cap dels jocs actuals i comercialitzats
té en compte la gent amb algun tipus de discapacitat visual i a part dels jocs
'bàsics', com els escacs, l'oca o el parxís, especialment adaptats per associacions
com l'ONCE,
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Ja que estem intentant donar visibilitat a aquest problema dins del món dels jocs
de taula i fomentar el valor de la inclusió, volem que el joc sigui cooperatiu. Un joc
cooperatiu és aquell que els jugadors en comptes de competir entre si, cooperen
per aconseguir un objectiu en comú. Això vol dir que ho guanyen tots o perden
tots, d'aquesta manera s'aconsegueix evidenciar que a vegades per poder assolir
un objectiu ens cal treballar en equip. El mateix passa, alhora de sensibilitzar a la
societat sobre algun tipus de col·lectiu, per tal de veure que és una feina de tots.
Volem que el joc sigui per de dues a més persones per intentar incloure força gent
en la mateixa activitat. El joc no pretén ser una eina educativa sinó un element d'oci
com qualsevol altre joc de taula, es per això que estarà ideat per adults que en el
món del joc es contempla a partir dels 10 o 12 anys cap amunt. D'aquesta manera
encara queda més clar que és un element per relacionar d'un manera efectiva les
persones amb ceguesa amb les persones sense. No volem que sigui un joc de
mecàniques molt complicades sinó tot el contrari, un joc senzill d'entendre i de
jugar per tal de que pugui jugar-hi tothom sense tenir una experiència gaire llarga
en el món dels jocs de taula.
Si en centrem en les parts tècniques o físiques del producte la norma essencial
serà no fer un joc amb elements que sigui fàcil que es desordenin o caiguin, és a
dir, que durant la partida sigui fàcil que una persona, de manera involuntària, tiri o
mogui peces perquè aquestes no tenen algun tipus de suport. Ho podríem resumir
com a joc 'compacte'. El joc òbviament no requerirà la vista per jugar, això vol dir
que haurem de fomentar el elements a partir del tacte, el llenguatge braille o
també ens podem ajudar mitjançant el so d'una aplicació mòbil que funcioni com a
suport (per exemple per llegir cartes o instruccions).

4.2 Requeriments del projecte
A partir de la proposta de valor final, redefinirem part dels requeriments acord amb
les possibilitats actuals. La descripció bàsica del producte segueix partint de la idea
de fer un joc adaptat a tothom, entenen així les persones amb i sense ceguesa.
Volem que el joc no ocupi en excés, que càpiga en una caixa comú fàcil de guardar
i sense elements pesats o voluminosos. Volem que la destresa o rapidesa visual no
influeixi en la presa de decisions en el joc, per tant, que una persona amb vista
plena no tingui més habilitat respecte a algú sense aquesta sensibilitat a la vista.
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Fent referència als requeriments físics del joc voldrem enfocar el joc al tacte.
Crearem algun tipus de suport, estil taulell, on passarà l'acció dels joc. Els taulells
acostumen a ser totalment visuals en 2D a base de dibuixos i il·lustracions. Per
aquest motiu caldrà generar un conjunt d'elements 3D que formin el taulell de joc.
Les peces que es moguin per aquest taulell també hauran de tenir característiques
concretes i diferenciadores entre elles a partir del tacte. Qualsevol altre component
que es decidís que fos necessari fabricar-lo amb volum, passaria pel mateix
sistema. L'objectiu seria modular el producte i fabricar en forma de prototip
aquests elements mitjançant la impressió 3D.
L'altra sistema més utilitzat en els jocs és el de les cartes. Hi ha diferents opcions: la
primera és la impressió directa com em explicat anteriorment i la segona seria
optar per un procés més laboriós on el relleu el creen petites partícules amb relleu
adherides a la carta. Per prototipar unes cartes en el cas que es necessitin,
s'utilitzarà la impressió corrent i la unió a posterior d'algun tipus d'element que faci
el relleu.
Ja existeixen daus preparats i la resta d'elements que poguessin aparèixer
s'explicaria com és realitzarien.
Per tant, contant amb la possibilitat de poder imprimir en 3D d'alguna manera, és
pretendrà prototipar per complert un set de joc. Tots els processos de fabricació i
tecnologies que s'utilitzarien per fabricar el joc industrialment seran argumentats
un cop definit el producte final.
Si ens enfoquem en la viabilitat i jugabilitat del joc, és a dir, el funcionament i
mecàniques perquè tingui un sentit i una 'gràcia' de jugar, l'abast del projecte serà
principalment definir una normativa complerta i una partida 'exemple'. D'aquesta
manera es verificaria que el joc és perfectament jugable. Perquè el joc fos
'perfecte' s'haurien d'explorar moltes possibilitats i variants pròpies del joc, però no
seria l'objectiu del projecte. De cares a l'aplicació mòbil només se'n dissenyarà un
interfície explicativa, no serà funcional, és a dir, no es programarà.
Centrant-nos en la part de l'usuari buscarem crear un joc amb apte per a persones
cegues per tant prioritzant el tacte en aquest cas. El joc estarà pensat per jugar-lo
de 2 a 4 persones aproximadament i com s'ha exposat, serà cooperatiu. Degut a la
situació actual, seria força complicat provar l'evolució del joc en persones, per tant
es realitzarem diferents assajos però amb persones no cegues. A partir d'una idea
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base inicial refutada de forma individual, es presentarà a 3 individus adults

i

s'analitzarà quins problemes o contradiccions i troben jugant. Aquest procés es
repartirà fins a obtenir una valoració satisfactòria i un joc millorat. Per fer-ho es
realitzarà un prototip senzill amb les funcionalitats bàsiques del joc.
Finalment la part estètica o de comunicació com seria el branding i el disseny
gràfic. En aquest cas es pretén dissenyar la totalitat del components, tan 3D com
en 2D. Volem que el joc sigui atractiu per els dos públics i per tant, caldrà que el
disseny gràfic sigui atractiu i elaborat, igual que el materials utilitzats i interpretats a
partir del tacte. Pensant en promoure el producte es realitzarà un procés de
branding per tal de definir el producte completament.

4.2.1 Mapa de producte
El mapa de producte ens serveix per ordenar les idees anteriors de forma
esquemàtica i visual. Partint d'un element central, en aquest cas el producte,
creem ramificacions referents als apartats a completar o esmentar un com donem
el producte per acabat. Seria un resum de l'abast del nostre producte en el
projecte.

Fig31. Mapa del apartats del producte.
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4.2.2 Normativa i legislació
https://puntodis.com/internacional/estatal/
El nostre producte està considerat un joc de taula, i està enfocat directament a un
públic adult, a partir de 12 anys. Seguint estrictament la normativa, en aquest sentit
no el podem considerar una joguina com a tal i per tant bona part de la normativa
corresponent al sector de la joguina no ens serveix directament, ja que en la seva
pròpia catalogació, el nostre joc de taula descarta l'ús per part dels més petits.
Tot i així caldrà indicar les recomanacions adients per tal d'evitar qualsevol
malentès o equivocació per part de l'usuari. A més a més segons el BOE hi ha
certes catalogacions necessàries en el cas de que el joc pugui ser jugat per
menors de 14 anys. La llei que regula la seguretat és la BOE-A-2011-14252.
Com que el joc constarà molt probablement d'elements amb volum a part de
cartes farem referència a les propietats físiques i mecàniques més rellevants
recollides al document a l'annex II, requisits particulars de seguretat.

Reial decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de les joguines
ANNEX II. Requisits particulars de seguretat
I. Propietats físiques i mecàniques
1. Les joguines i les seves parts, així com les seves fixacions en el cas de joguines
fixes, han de tenir la resistència mecànica i, si s’escau, l’estabilitat suficient per
suportar les tensions resultants del seu ús sense que es produeixin trencaments o
deformacions que puguin causar lesions físiques.
2. Les vores, sortints, cordes, cables i fixacions accessibles de les joguines s’han de
dissenyar i fabricar de manera que es redueixi tant com es pugui el risc de lesions
físiques que pugui provocar el contacte amb ells.
3. Les joguines s’han de dissenyar i fabricar de forma que no presentin riscos o
només els riscos mínims inherents al seu ús que pugui provocar el moviment de
les seves parts.
4.
a) Les joguines i les seves parts no han de presentar risc d’estrangulament.
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b) Les joguines i les seves parts no han de presentar cap risc d’asfíxia per
interrupció del flux de l’aire com a conseqüència d’una obstrucció de les vies
respiratòries externa a la boca i el nas.
c) Les joguines i les seves parts han de tenir unes dimensions que no presentin risc
d’asfíxia per interrupció del flux d’aire com a conseqüència d’una obstrucció interna
de les vies respiratòries per objectes bloquejats a la boca o la faringe o allotjats a
l’entrada de les vies respiratòries inferiors.
d) Les joguines clarament destinades a l’ús de nens de menys de trenta-sis mesos,
així com els seus components i parts separables, han de tenir unes dimensions que
no es puguin empassar o inhalar. Aquesta norma s’aplica també a unes altres
joguines destinades a posar-se a la boca, així com als seus components i parts
separables.
També explicarem l'aparat referent a la declaració de conformitat CE que ens
permetria comercialitzar el producte per a la comunitat europea. És el marcatge
pel qual el fabricant indica que la joguina és conforme als requisits aplicables
establerts en la legislació comunitària d’harmonització que preveu la seva
col·locació.

CAPÍTOL III
Article 13. Presumpció de conformitat i normes harmonitzades.
"Es considera que les joguines que estiguin proveïdes del marcatge CE i vagin
acompanyades de la declaració CE de conformitat, el contingut de la qual s’indica
en l’annex III, compleixen el que disposa aquest Reial decret." [...]

Article 14. Declaració CE de conformitat.
[...]
"2. La declaració CE de conformitat ha de contenir com a mínim els elements
especificats a l’annex III d’aquest Reial decret i els mòduls pertinents establerts a
l’annex II de la Decisió núm. 768/2008/CE, i s’ha d’actualitzar contínuament si així
ho sol·licita una autoritat de vigilància del mercat. L’esmentada declaració s’ha
d’ajustar al model que estableix l’annex III d’aquest Reial decret i s’ha de redactar
almenys en castellà." [...]
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Article 15. Principis generals del marcatge CE.
"1. Les joguines comercialitzades han de portar el marcatge CE."
[...]

Article 16. Regles i condicions per a la col·locació del marcatge CE.
"1. El marcatge CE s’ha de col·locar de manera visible, llegible i indeleble en la
joguina, o bé en una etiqueta enganxada o en l’envàs. En el cas de joguines de
mida reduïda i de joguines compostes de parts petites, el marcatge CE es pot
col·locar en una etiqueta o en un fullet adjunt." [...]

Finalment el mateix decret també recull les advertències alhora d'utilitzar alguna
joguina, i quines indicacions comporta.
CAPÍTOL III
Article 12. Advertències.
"1. Quan sigui procedent, per a un ús segur, les advertències fetes a efectes de
l’article 11.2 han d’especificar les restriccions apropiades relatives a l’usuari, de
conformitat amb l’annex V, part A. Pel que fa a les categories de joguines
enumerades en l’annex V, part B, s’han d’utilitzar les advertències establertes en la
part esmentada. Les advertències que estableixen els punts 2 a 5 de l’annex V, part
B, s’han d’utilitzar tal com estan redactades en aquestes. Les joguines no han de
portar cap de les advertències específiques que preveu l’apartat 1 si estan en
contradicció amb el seu ús previst, determinat en virtut de la seva funció, dimensió
i característiques." [...]

Annex V. Advertències.
Part A. Advertències generals.
Les restriccions respecte a l’usuari previstes a l’article 12.1 han d’incloure almenys
l’edat mínima o màxima dels usuaris de les joguines i, si s’escau, la seva capacitat i
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el seu pes màxim o mínim, així com la necessitat d’assegurar-se que la joguina
s’utilitzi únicament sota la supervisió d’adults.
Part B. Advertències específiques i indicacions de precaucions que s’han d’adoptar
en utilitzar algunes categories de joguines.
"1. Joguines no destinades a nens de menys de trenta-sis mesos. Les joguines que
puguin ser perilloses per als nens de menys de trenta-sis mesos han de portar una
advertència, per exemple, «No convé per a nens de menys de 36 mesos», «No
convé per a nens de menys de tres anys» o una advertència amb el pictograma
següent: " [...]

Fig.32. Icona de la no recomanació per menors de 3 anys

Centrant-nos en la legislació enfocada a les persones amb algun tipus de diversitat
funcional, de forma estatal tenim la llei de l'accessibilitat. Hem creat un recull de
lleis i decrets sobre l'accessibilitat fet per el portal web Puntodis

Lleis i decrets estatals sobre l'accessibilitat:
Decret 72/1992 de 5 de maig
Llei 51/2003 de 2 de desembre d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.(BOE Núm. 289 de
3/12/2003)
Reial decret 366/2007 de 16 de març pel qual s'estableixen les condicions
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves
relacions amb l'Administració General de l'Estat (BOE Núm. 72 de 24/03/2007)
Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i
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utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions (BOE Núm. 113 de
11/05/2007)
Reial decret 1544/2007 de 23 de novembre pel qual es regulen les condicions
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels mitjans de
transport per a persones amb discapacitat (BOE Núm. 290 de 4/12/2007)
Llei 49/2007 de 26 de desembre per la qual s'estableix el règim d'infraccions i
sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat (BOE Núm. 310 de 27/12/2007)
Reial decret 173/2010 de 19 de febrer pel qual es modifica el CTE en matèria
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat (DB-SUA) (BOE
Núm. 61 de 11/03/2010)
Ordre VIV/56/2010 d'1 de febrer pel qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels
espais públics urbanitzats (BOE Núm. 61 de 11/03/2010)
Llei 26/2011 d'1 d'agost d'Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE Núm. 184 de 2/08/2011)

Drets d'autor i propietat industrial
https://mymabogados.com/juegos-de-mesa-y-propiedad-intelectual#
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/los-juegos-de-mesay-la-propiedad-industrial/
En quant a al patentabilitat dels jocs de taula podem dir que la mecànica de joc
únicament no és pot protegir s'ha de combinar amb altres eines, segons l'article 4.4
de la Llei de Patents 24/2015, que afirma:
4. No es consideraran invencions en el sentit dels apartats anteriors, en particular:
a)

Els

descobriments,

les

teories

científiques

i

els

mètodes

matemàtics.

b) Les obres literàries, artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres
científiques.
c) Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per
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a

activitats

econòmic-comercials,

així

com

els

programes

d'ordinadors.

d) Les maneres de presentar informacions.
Com hem dit les normes no són patentables, per tant, tant a Espanya com a Europa
les protegirem a partir de la propietat intel·lectual. A països com Estats Units si que
és normal i acceptat patentar les regles de joc.



Propietat Industrial

En el caso de la Propiedad Industrial, existeixen dues modalitats. La primera els
drets d ela propietat industrial derivats de la titularitat sobre els models d'utilitat,
per exemple formes i mecanismes del taulell...
Una altra eina és la marca tant denominativa, gràfica o mixta i que s'identifica com a
tal en el sector dels jocs de taula, com podria ser el CATAN.
Deixant estar les normes, els taulell de joc, fitxes i la resta d'elements de joc es
pdoen protegir com hem dit, a partir de patents o models d'utilitat, sempre que
resolguin un problema tècnic.
Llei de Patents 24/2015, article 35.1 dedicat a l' “examen de oficio” estableix que:
1. Admesa a tràmit la sol·licitud, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques verificarà:
a) Si l'objecte de la mateixa no està manifestament i íntegrament exclòs de la
patentabilitat per aplicació dels articles 4.4 i 5 d'aquesta Llei.
Aquest article reforça la idea de que si es fa una sol·licitud de patent únicament de
les normes, el propi article rebutjarà la sol·licitud ja que no compliria el requisits
relacionats amb algun element tècnic de recolzament. Es denegaria la sol·licitud.



Propietat intel·lectual

La Llei actual de Propietat Intel·lectual protegeix les creacions originals literàries,
artístiques sempre que s'expressin en algun suport. Cal que siguin creacions
originals, amb elements que ho justifiquin, per tal de que es protegeixi.
Entenem per creació original un obra que té singularitat i novetat, així s'atribueix al
creador.
Per demostrar l'autoria del joc i aconseguir el drets d'autor es recomanable
documentar el procés de la major parts dels elements que conformen el joc, des
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dels colors el taulell, les normes, mecàniques, jugabilitat... reforçant els aspectes
originals i nous del joc.

Per aconseguir un protecció adequada pel nostre joc de los jocs de mesa, es
preciso recórrer a totes les modalitats de la Propietat Industrial i també a la
Propietat Intel·lectual. Sempre que acompanyem les normes d'una documentació
tècnica referent als elements físics.
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4.3 Dinàmiques creatives
Si parlem del joc en si podem extreure un insights molts clars a partir del punts
anteriors de tot el treball. Podríem definir el joc com a: cooperatiu, dificultat
senzilla-intermitja, per adults (+12 anys), d'oci (no educatiu), de 2 a 4 jugadors, reforç
APP.
Aquest serien els punts principals que hauríem de tenir en compte a mesura que
realitzem dinàmiques creatives. A partir d'aquí generem idees per anar reduint les
possibilitats i definir com serà el joc.

BRAINSTORMING
La puja d'idees és una eina que ens pot resultar molt útil per generar una alta
quantitat d'idees creatives, inesperades, novadores. Cap idea es descarta en un
inici, simplement qualsevol pot tenir un interès.
Per dur a terme el brainstorming crearem diferents punts que es podrien
considerar classificacions. Intentarem completar aquest punts amb qualsevol idea
que tinguem i posteriorment anar ajuntant cada concepte i valorant-ne el sentit i
les possibilitats. El diferents aparts seleccionats són els que personalment he
considerat més interessants, partint de zero en la creació d'un joc.

A. Ambientació o temàtica
1. Cinema
2. Selva / Sabana
3. Safari
4. Mines (diamants...)
5. Supervivència (illa, desert...)
6. Carnaval
7. Atracaments / Robatori
8. 'La purga'
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B. Estil de joc
1. Investigació
2. Exploració
3. Enganyar
4. Lluita / Guerra
5. Imaginació
6. Narratiu
7. Endevinalla
8. Gestió de cartes o moviments

C. Objectius
1. Construir elements (ciutats, tunels...)
2. Endevinar un concepte
3. Escapar
4. Colonitzar o guanyar
5. Explorar
6. Aconseguir elements
7. Inventar històries
8. Salvar algun element

D. Elements de joc
1. Taulell interactiu / mòbil
2. Cartes adaptades
3. Codis QR
4. Figures amb relleus
5. Taulell amb relleus
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6. Marcadors de temps
7. Enigmes (escape room)
8. Narrador extern (app)

E. Dinàmiques dins del joc
1. Respondre preguntes
2. Gestió d'accions
3. Avançar posicions
4. Eliminar elements
5. Actuar / Cantar
6. Construcció d'elements 3D
7. Relacionar conceptes
8. Càlcul mental

QUADRES MORFOLÒGICS
Una altra dinàmica que considerem que podria ser útil és la dels quadres
morfològics. Havent generat una gran llista d'idees a partir del brainstorming,
aquesta eina ens pot ajudar a relacionar conceptes i crear noves opcions. No totes
tenen per què ser viables.

82

A

B

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Cinema

Selva

Safari

Mines

Supervivència

Carnaval

Robatori

Purga

Investigació

Exploració

Enganyar

Guerra

Imaginació

Narratiu

Gestió de

Endevinalla

cartes
Endevinar

C

D

E

Escapar

Colonitzar

Aconseguir /

un

Construir

concepte

elements

Taulell

Cartes

interactiu

adaptades

Respondre

Gestió

Avançar

Eliminar

Actuar /

preguntes

d'accions

posicions

elements

cantar

/ Vèncer

Figures
Codis QR

amb
relleus

recollir

Explorar

elements

Taulell amb

Marcador

relleus

de temps

Construcció
d'elements
3D

Inventar
relats

Enigmes

Relació de
conceptes

Salvar elements

Narrador extern
(app)

Càlcul mental

Taula. Quadres morfològics

A. Ambientació / B. Estil de joc / C. Objectius / D. Elements de joc / E. Dinàmiques
internes
Com ha resultat de les diferents unions dels conceptes en remarquem les dues
que ens han semblat més interessants i entretingudes.
Relació 1
A. Carnaval - B. Exploració - C. Aconseguir elements - D. Figures amb relleus - E.
Construcció

Relació 2
A. Robatori - B. Gestió de cartes - C. Escapar - D. Cartes adaptades - E. Avançar
posicions
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Aquestes dues seleccions considerem que són força viables i alhora ens han cridat
l'atenció. El que definirem primer serà el tema del joc, és a dir, de què anirà. Això
ens ajudarà a generar idees de la història, els objectius o les habilitats del
personatges...
Sobre els altres punts no en descartarem cap en un inici, ja que són
complementaris o podrien coexistir en el joc. D'aquesta manera podem crear
només combinacions que ens resultin útils.

BRAINSTORMING (I)
En aquest generarem idees que ens evoquin cada tema específicament (carnaval,
robatori). En aquest llistat tan poden aparèixer objectius, personatges, història, etc.
Qualsevol contingut que ens aparegui quan pensem en aquests temes.

Carnaval
- Carrosses
- Rei del carnaval
- Música, colors, il·luminació
- Molta gent
- Disfresses
- Gent de totes les edats
- Policia controlant
- Llaminadures
- Garlandes

Robatori
- Anit fassos
- Armes
- Diners
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- Fuga
- Banc, joieries, botigues
- Presó
- Túnels
- Policia
- Nit, foscor
- Alarmes, infrarojos

Per decidir-nos entre aquest dos temes farem una petita ponderació, més aviat
subjectiva, sobre un cert punts i valorant quin dels dos es superior en cada cas. El
que al final sumi un número superior serà l' escollit.
PONDERACIÓ DE LA TEMÀTICA
CARNAVAL ROBATORI Comentaris
Originalitat

2

1

Gràficament atractiu

2

2

Narrativa versàtil

2

2

2

1

2

2

Moralment

2

1

TOTAL

5

3

Tema menys
utilitzat
Possibilitats
dinàmiques

No hi ha cap joc conegut
ambientat en sota aquest títol
Els dos permets molt de joc

No és un recurs gaire utilitzat

Fàcilment més viable

Taula. .Decisió del tema
El tema escollit serà el carnaval. Com hem comentat abans hi ha diferents vies per
idear un joc, hem considerat que començar pel tema i l'ambientació pot ajudar a
generar idees en relació amb el tema i la seva mecànica.
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BRAINSTORMING (II)
Un cop definit com serà el joc de forma general, el brainstormig ens pot ajudar a
crear una nova llista d'idees específica al CARNAVAL de les característiques
específiques citades anteriorment.

A. CARNAVAL
B. Estil de joc
Ja havíem definit en els quadres morfològics quines serien els altres punts, però
com havíem dit aprofitarem els resultats de carnaval i del robatori.
1. Exploració
2. Gestió de cartes

C. Objectius
1. Aconseguir destruir les carrosses / rei de carnaval / la policia
2. Arribar a la carrossa principal del rei
3. Aconseguir desmuntar el carnaval
4. Salvar el carnaval d'algun mal
5. Robar tresors de les carrosses
6. Construir o construir peces del carnaval
7. Fer arribar o guiar al carnaval fins a un X lloc
8. Escapar-se d' algú dins de carnaval
9. Passar entre la massa de gent

D. Elements de joc
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1. Personatges pintorescos amb poders/ habilitats/ restriccions
2. Carrosses per explorar rua
3. Taulell d'accions individual
4. Taulell general 3D
5. Cartes i taulell adaptat
6. Construcció de camins o escenaris
7. Situacions complicades a superar
8. Figures amb relleu

E. Dinàmiques internes
Ja havíem definit en els quadres morfològics quines serien els altres punts, però
com havíem dit aprofitarem els resultats de carnaval i del robatori.
1. Construcció
2. Avançar posicions

4.4 Formalització de producte
En aquest punt hem aconseguit generar una gran quantitat d'idees amb les quals
es podrien generar una gran quantitat de jocs. Basant-nos en l'últim brainstorming,
seguirem explorant quines possibilitats ens pot aportar cadascuna de les opcions.
Definirem petites idees de joc que podrien ser vàlides a partir d'esquemes de
mecànica i sketchs de les peces i elements de jocs.
L'objectiu és donar més voltes a tota la informació i anar traient petites conclusions
formals que es converteixen en propostes de producte.
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4.5 Propostes de disseny
PROPOSTA 1
En aquesta proposta la idea és fer un joc únicament centrat en el joc de cartes. El
joc avança segons les decisions que cada jugador va duent a terme, sempre
pensant en el bé col·lectiu.
El joc consisteix en anar posant les cartes en ordre ascendent, des de l'1 fins al 100.
Funciona a través de rondes segons el nombre de cada ronda agafes el nombre de
cartes corresponent, és a dir, a la ronda u cada jugador agafarà una carta, a la
ronda dos agafaran 2 cartes i així progressivament. Cada carta tindrà un numero de
l'u al cent i el jugadors segons les cartes que tenen hauran d'aconseguir disposarles en ordre ascendent sense cap tipus de comunicació ni verbal ni no verbal. Quan
un jugador es decideixi a llençar una de les seves cartes l'haurà de anomenar en
veu alta "Tres!" i immediatament llançar la carta corresponent. Es segueix aquest
procediment fins que tothom queda sense cartes.
Per jugar cada ronda tindran diferents vides o comodins que ajudin a que el joc
sigui molt diferent cada vegada. En principi en cada nova ronda les cartes sempre
són de l'u al cent per tant no se'n descarta cap. Si en algun moment algú s'avança i
hi ha un error es perdrà una vida com s'ha dit.
Les cartes seran en braille, i estaria ambientat amb el carnaval suposant que cada
ronda seria superar una carrossa i poder saltar a la següent fins arribar a la carrossa
del rei de carnaval.
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PROPOSTA 2
La segona proposta es centra en el tacte i la reconeixença a partir de les diferents
formes de les figures, en un taulell 3D amb relleus on passa tota l'acció. És un joc
d'exploració i gestió de cartes. A partir de diferents personatges, els jugadors
hauran d'aconseguir que avancin per el taulell superant diferents obstacles que
aniran apareixen. Les cartes marcaran les accions que poden dur a terme els
jugadors i també amb quins nous problemes es troben. El taulell estarà preparat
per moure les figures sense problema. Tindria una forma rectangular i constaria
d'una sèrie de forats arreu del taulell que permeten posar-hi les peces. Per
complicar i fer-lo més entretingut, serà com un tipus de laberint amb parets que
s'incorporaran en el taulell en unes esquerdes. Les cartes estaran representades en
Braille i cada peça tindrà una forma concreta que fa referència a cada personatge.
Al ser cooperatiu cada personatge serà de tots els jugadors, és a dir, tothom pot
prendre accions per qualsevol d'aquests personatges. Els jugadors decidiran
quines són les millors opcions i actuaran respecte això.
La gràcia principal de joc serà el taulell i que indiferentment de la vista les accions
es poden prendre pràcticament amb la mateixa rapidesa. La normativa del joc
buscarà que les diferencies del joc es creïn per les estratègies i l'enginy de
cadascú i no per la vista.
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PROPOSTA 3
Hem descobert que algú ha posat una bomba a la carrossa del rei del carnaval i
l'hem d'informar de seguida però a causa del desplegament del carnaval el carrer
està tallat i amb tota la gent que hi ha no podem arribar davant de la rua, és per
això que decidim baixar a les clavegueres i avançar fins al rei del carnaval. El joc
consisteix en anar obrint i descobrint camins sota terra per tal d'anar avançant i
poder avisar a la gent. El joc tindrà tres objectius disposats aleatòriament des d'un
inici a la taulell de joc. Un d'aquests tres objectius serà la carrossa on hi ha la
bomba, en canvi les altres dues seran destinacions errònies. El taulell tindrà el
camins tapats, dit d'una altra manera girats, com si es tractés del 'memory'. Segons
les cartes d'accions que els jugadors tindran en cada mà es podran anar descobrint
i girant aquestes peces amb relleus i gestionant canvis de posició i altres funcions.
El taulell serà amb relleus on quedin clar cap a on permeten anar el camins
subterranis. Les cartes de mà seran en braille i indicaran funcions força simple com
per exemple "girar una peça", "canvia una peça de posició". Una personatge que es
podria afegir en aquest joc seria el d'una persona que intenti sabotejar als seus
companys.
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PONDERACIÓ PROPOSTES
En total avaluarem 13 factors, de l'1 al 5. L'1 significa que no completa el factor. El 5
representa que aquell factor queda totalment cobert en la proposta. El 3
representaria el punt mig , és a dir que és completa en part.
Proposta 1
Factors

Ponderació Explicació

Inclusiu

5

Cooperatiu

5

Més de dues persones

5

Igualtat de condicions

3

Totalment adaptat

5

Dependència del tacte

5

Dependència de l'oïda

No es poden veure els gestos o les
inèrcies de braços etc.

Sense dir el numero en veu alta seria
5

impossible de jugar amb un mínim
d'igualtat de condicions

Dependència de l'olfacte

1

Percepció espacial

1

Recolzament en el Braille

5

Facilitat de joc

4

Incorporació APP

Els números de les cartes
Funcionament molt senzill però molt
difícil de guanyar.
L'app seria el substitut directe de les

2

cartes, no podria ser un complement
degut a la senzillesa

Facilitat d'industrialització

5

TOTAL

51

Imprimir només les cartes en Braille

Taula.
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Proposta 2
Factors

Ponderació Explicació

Inclusiu

5

Cooperatiu

5

Més de dues persones

5

Igualtat de condicions

4

Totalment adaptat

5

Dependència del tacte

5

Dependència de l'oïda

4

Dependència de l'olfacte

1

Percepció espacial

5

És possible que una persona cega tingui
menys rapidesa

Conversa amb el jugadors per decidir

S'ha de saber on està ubicat cada
persontage

Recolzament en el Braille

5

Bàsicament seran els números

Facilitat de joc

2

És complex i de preparació

Incorporació APP

3

Facilitat d'industrialització

No seria del tot necessària però podria
crear nous escenaris
Seria car respecte altres jocs degut al

3

taulell 3D i la resta de moltes peces, però
no difícil

TOTAL

52

Taula.
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Proposta 3
Factors

Ponderació Explicació

Inclusiu

4

Cooperatiu

4

Més de dues
persones
Igualtat de
condicions
Totalment adaptat
Dependència del
tacte
Dependència de
l'oïda
Dependència de
l'olfacte
Percepció espacial
Recolzament en el
Braille
Facilitat de joc
Incorporació APP

Facilitat
d'industrialització
TOTAL

Hi hauria la possibilitat d'afegir un sabotejador.

5

3

Una persona amb vista té més facilitat i
rapidesa per prendre decisions.

5
5

4

És necessària la conversa entre jugadors

1
5
5

El joc es basa la construcció
Les cartes tindran les instruccions en braille

3
4

3

Seria senzill incorporar una aplicació que
marqui les accions en comptes cartes p.e
Seria car en comparació amb altres jocs de
cartes, però tampoc seria especialment difícil

51

Taula.
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PROPOSTA FINAL
Després de valorar les diferents propostes el resultat a sigut realment ajustat. Per
tant podem dir que la viabilitat de cada joc podria ser real i adaptable. Tot i així la
proposta guanyadora ha sigut la número dos: el joc d'exploració i gestió de cartes
en el qual s'haurà d'anar avançant per arreu del taulell.
Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

51/65

52/65

51/65
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5

Fase de desenvolupament de
producte

En aquest apartat concebrem el producte final. Partint de la proposta número dos
definirem tots els aspectes definitius que envoltaran el joc. En el següent apartat
ens centrarem en tancar tots el punts oberts que fins ara teníem i trobar la millor
solució per al nostre joc de taula.

5.1 Solució final
En aquest ja tenim una idea molt clara de com serà el nostre joc de taula però
tècnicament parlant hi opcions molt obertes, és per això que com hem fet
anteriorment, utilitzarem l'eina dels quadres morfològics per tal generar relacions
de diferents parts físiques del joc com el taulell o les cartes. Aquestes
combinacions que creem no tenen perquè ser viables però tot i així ens poden obrir
la ment i provocar que alguna idea interessant.
Quadre morfològic de punts específics i tècnics del joc.
O1
Forma

Quadrat

taulell

fixa

Material
taulell

Fusta

Forma

Capçal

peces

diferent

Material
peces

Fusta

Forma

Braille

cartes

imprès

Subjecció

Imants

O2

O3

O4

O5

Circular

Modular

Individualitzat

-

PP

PVC

PLA

Cartró

Tokens

Braille

PP

PVC

Braille 'gomet'

Peces cartró

Forats

Encaix 'click'
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Mides
diferents
PLA
Peces de
fusta
Encaix pressió

-

Cartró

Fixa

Disseny

3D

gràfic

Nous

App

escenaris

Lineal
Substitut
d'accions i
cartes

Minimalista

Cartoon

Elements

Narrador/

sopresa

lector

Artístic

-

Taula. .


Relació 1:

Circular - Fusta - Tokens - Fusta - Braille imprès - Imants - Minimalista Narrador/lector


Relació 2:

Individualitzat - Cartró - Tokens - Cartró - Peces de cartró - Forats - Artístic Elements sorpresa


Relació 3:

Modular - PLA - Capçal diferent - PP - Braille gomet - Forats - Cartoon - Nous
escenaris


Relació 4:

Taulell fixa - PP - Braille - Fusta - Braille gomet - Unió fixa - 3D - Substitut d'accions
i cartes

Hem seleccionat quatre relacions del quadre morfològic que ens han semblat
interessants. A primera vista totes semblen viables. Cadascuna té els seus pros i
contres, algunes pel tipus de material les podríem considerar de ben segur més
econòmiques degut als materials seleccionats (cartró), d'altres però seran més
entretingudes (mòduls) i d'altres de més fàcil industrialització (plàstics i cartró).
Després de realitzar diferents sketches de com podrien ser aquests opcions i
analitzant les diferents propietats, ens decantarem per la proposta número 3 ja que
és que la que té un major equilibri entre industrialització, originalitat i preu. Creiem
que és una opció diferent que pot donar un aire diferent al joc de taula final, i crear
un producte original.
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Som conscients que la industrialització potser serà més costosa que alguna altra.
No ens em tancat en banda respecte al materials o les formes, sinó que ho
utilitzarem com a guia a seguir. Si en algun moment veiem molt clar que un canvi
de forma, material, etc. ens beneficia, el farem.

5.2 Tast i assaig joc
En aquest aparta portem a terme la prova de les primeres idees del joc final.
Comencem a crear dinàmiques de joc i estils de mecànica per tal de que tinguin
relació entre elles i que es corresponguin amb les característiques que tenim
marcades fins ara.
Després de moltes idees rebutjades i canvis per tal de que la mecànica del joc
tingui sentit creiem que tenim una idea de joc força completa. El següent pas és
provar i verificar la viabilitat del joc i si creiem que aconseguiria assolir el objectius
que tenim marcats per al producte.
Un cop aclarits la majoria de conceptes creem un prototip molt bàsic amb l'ajuda
d'elements d'altres jocs de taula existents i parts impreses. El joc està pensat per
ser jugat entre 2 i 4 persones.

Fig.33.Test 1
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Seleccionem un home adult de 52 anys, una dona adulta de 50 anys i un home
adult de 20 anys, per a una primera partida. La normativa està representada en una
pissarra blanca per tal de que la puguin entendre fàcilment i revisar constantment.
A més a més consten d'uns apunts amb instruccions més específiques.
Mentrestant observem i anotem quins problemes apareixen i quines possibles
solucions podem oferir.

Fig34. Test 2

A la segona partida m'hi afegeixo jo per tal de provar els rols amb 4 jugadors. Al
mateix moment anem anotant els successos que creiem rellevant per tal d'aportar
millores al joc.

Fig.35 Test 3
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Fig.36. Esquema de jugabilitat

Les primers conclusions són que el joc és funcional i evita bucles de dinàmica. Les
funcionalitats són adients al resultat òptim de la partida. Podem veure que l'inici del
joc és lent ja que hi ha forces conceptes a tenir en compte, però que poc a poc
s'agafa rapidesa i passa a ser un joc força dinàmic. Les partides semblen durar en
15- 20 minuts, temps ideal per l'objectiu del joc de ser entretingut i no repetitiu.
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Després d'aquest assaig els problemes més significatius són:
- No queda clara l'orientació de les cartes (punts cardinals).
- Massa facilitat per part dels personatges per derrotar els dolents.
- Indicació del torn
- Repetició de l'escenari.

Per perfeccionar aquests aspectes aportarem les següents millores:
- Indicar tant al taulell com a les cartes un punt fix d'orientació, per exemple un
Nord orientatiu.
- Més accions pels dolents.
- Fitxa de cap de ronda
- Tot i la nova distribució constant dels personatges l'APP oferirà escenaris nous i
catalogats segons dificultat.

Fig.37 Test 4

Per concloure podem dir que els objectius del joc queden molt clars i són viables, a
més a més les accions que poden realitzar el personatges són força simples, i per
tant fàcils de realitzar. Tothom pot jugar amb la mateixa facilitat i el joc és dinàmic i
curt.
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5.3 Customer Journey Map
El Customer Journey Map és un recurs visual que ens ofereix el recull d'accions
que experimenta amb un producte o servei qualsevol. És una forma de desglossar
d'una forma molt representativa cada fase que va vivint l'usuari. Aquestes accions
després són avaluades i es situen en una escala, en el nostre cas entre experiència
negativa, neutral o positiva.
Gràcies al punt anterior hem pogut experimentar de primera mà quins problemes
pot generar el joc i a on pot generar més confusió o malestar.
La següent gràfica és el resultat de crear un Customer Journey Map per al nostre
joc de taula i per a un usuari en aquests cas cec.

Fig.38. Customer Jouney Map.
Com podem veure hem dividit l'experiència del nostre joc en quatre fases. La fase
de preparació veiem que és una de les avaluades més baixa, això és degut a que
quan t'enfrontes per primer cop al joc, tot és molt nou i el temps requerir per
entendre on està tot i com funciona pot ser força llarg i més si no hi estàs
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acostumat. Durant el joc la cosa ja canvia ja que poc a poc vas agafant lleugeresa i
sembla molt més fàcil que a l'inici. El que resulta més lent per a una persona cega
és anar interpretant que passa en cada torn a partir del tacte que pot ser repetitiu i i
lent. Un cop finalitza la partida cal avaluar el resultat de la partida i en el cas que
vulguem iniciar-ne una de nova prepara-ho tot de nou. Aquest últim detall pot ser
el més avorrit del joc ja que estàs animat i baixes de revolucions, tot i això si es
manté l'escenari s'agilitza aquest tràmit. L'últim punt fa referència a la recollida del
material, Com totes aquestes situacions resulten avorrides per a tothom, però una
persona cega i pot perdre encara més temps. Ajuda que tots els elements estiguin
dins del taulell a part de les cartes.
Per concloure podem veure que a on s'hauria de fer una altre recerca per intentar
millor l'experiència total és en la preparació i enteniment del joc, també caldria
veure si alhora de recollir podríem trobar un mecanisme que facilites aquesta tasca
tot i què ja està bastant optimitzada.
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5.4 Definició del elements de joc
Explicarem de cada apart concretament els motius i com ha quedat la serva versió
definitiva. Acompanyarem les explicacions d'una part dels renderitzats i dissenys
finals. La resta de models estaran als annexos.

5.4.1 Ambientació
El nostre joc de taula estarà ambientat en un dia de carnaval on una gentada de
gent ha ocupat els carrers per veure com avança la rua i la decoració de les
carrosses. Tothom va disfressat, sona música i la gent balla. Hi ha tanta gent junta
que és molt complicat avançar entre la gent, és com un laberint. Sembla un dia
ideal, fa bon temps, els més petits estan gaudint de l'espectacle, però hi ha un
problema, uns criminals volen que tot això s'acabi i que la festa acabi de la pitjor
manera possible. Han activitat un bomba a la carrossa del rei de carnestoltes!
Per sort nosaltres som un equip de seguretat plenament entrenat per a situacions
extremes. Un cop la policia s'ha adonat de la notícia ens ha informat per tal
d'enfrontar-nos als criminals de desactivar la bomba i aconseguir que el carnaval
segueixi el seu curs normal sense cap desgràcia. El nostre equip està format per
quatre agents superespecials amb característiques molt particulars per a missions
d'alt risc.
Aconseguir desactivar la bomba no serà tant senzill ja que l'organització té
criminals infiltrats entre la gent per tal d'evitar que ningú desfaci el seu malvat pla i
contra els que potser ens haurem d'infiltrar. A més a més, al haver-hi tanta gent ens
serà complicat avançar tranquil·lament.
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5.4.2 Personatges
Com hem dit, per poder evitar que la bombi exploti tindrem quatre superagents
disfressats per passar desapercebuts. Cadascú és especialista en una àrea dins la
missió. Els personatges són per tots els jugadors, això vol dir que tothom els podrà
moure pel taulell sense problema dins del seu torn. Així docs tothom ha d'estar
atent a quines habilitats especials tenen els personatges. Al ser carnaval els nostres
gents s'han disfressats per passar desapercebuts i tenen uns noms en clau per a la
missió.

Personatge 1.
Habilitats: És molt hàbil i capaç de posar-se per qualsevol lloc, pot saltar parets,
persones...

Personatge 2.
Habilitats: És capaç d'eliminar fàcilment qualsevol enemic i desbloqueja nous
escenaris.

Personatge 3.
Habilitats: És molt intel·ligent i és l'únic capaç de desactivar la bomba. També es
capaç de teletransportar-se.

El Rei de Carnaval.
Habilitats: Està col·locat al mateix lloc des del principi i és l'objectiu final.

Agent Dolent.
Habilitats: Obstrueixen el pas i et poden fer perdre vides.

Figura Tresor.
Habilitats: Alliberes forats i aconsegueixi beneficis en el teu torn.
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5.4.3 Taulell
El taulell és la part del joc on és dur a terme la major part de les accions i les
decisions d'una partida. En el nostre cas és on es veu el resultat de les accions que
prenem al decidir quines i en quin ordre de cartes utilitzem. El nostre taulell són
dos mòduls idèntics per la jugabilitat però estructuralment diferents per tal de que
es pugin unir fàcilment. Abans de començar aquests taulell s'omplirà de diferents
barreres o parets que simulen un laberint.
En un inici els jugadors només interactuaran només amb el primer taulell realitzant
les accions que creguin convenients. Segons com es desenvolupi la partida hi
haurà un moment què els jugadors desbloquejaran el nou escenari. En aquest nou i
últim escenari apareix la figura del rei de carnaval, objectiu final per part dels
jugadors per aconseguir l’objectiu. L'orientació del taulell és important i per això hi
ha una fletxa en el costat indicat. Aquests detalls estaran contemplats en les
instruccions en Braille.
El taulell està pensat per que hi encaixin les peces perfectament. A més a més hi
dos elements més que podríem considerar taulells. En primer lloc la llegenda de
personatges, que permet consultar la forma de cada personatge de joc en
qualsevol moment (cada jugador en té un). En segon lloc tenim el marcador de
vides que també serà un element molt important del joc. Tots ells estaran
referenciats a Braille.

Fig.38. Taulell 1
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5.4.4

Cartes

Els jugadors tindran dues funcions bàsiques. Obrir cartes i seleccionar com les
volen fer servir, i després moure les peces dels personatges segons la seva elecció
d'accions. Hi haurà tres tipus de cartes: les de preparació, les d'accions i les de
successos.
Cartes preparació i escenari
Aquestes cartes estan pensades per preparar el taulell i els diferents escenaris
possibles, afegint parets i premis al llarg dels mòdul. Aquests escenaris és poden
aprofitar per diferents partides. Cada mòdul del nostre taulell com hem vist té una
forma rectangular dividit com una quadrícula on hi ha forats pensat per les peces
de joc i unes escletxes per disposar-hi parets que ens compliquen el camí. Per
poder preparar aquests escenaris unes cartes indicaran la posició de les parets i
unes altres la disposició d'altres elements que es posen dins dels forats.
En el joc només vindrà un escenari en forma de cartes, i per crear-ne de nou, es
necessitarà l'aplicació que indicarà cada pas i s'ajusta a la dificultat de cadascú.
Fins i tot es podrien improvisar escenaris.
Les cartes d'escenari distribuiran aleatòriament els altres personatges com el rei,
els agents dolents i els tresors.

Fig39. Carta de preparació

Fig.40 Carta d'escenari
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Cartes d'acció
Les cartes d'acció són les que indicaran quines possibilitats tindran en cada roda el
jugadors alhora de decidir com volen que actuïn els seus personatges. Aquestes
cartes tindran diferent informació, però les bàsiques seran numèriques, i
representaran els espais que es poden moure els personatges. També hi haurà
cartes especials que ajudin als jugadors a avançar en l'objectiu com cartes que
eliminen personatges dolents, que permeten saltar parets o persones, o que
permet adquirir habilitats espacials a altres personatges.

Fig.41. Cartes d'acció 1

Fig.42. Cartes d'acció 2
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Cartes de successos
En cada tirada de cartes dels jugadors apareixen un nombre de 'mals' o accions
dolentes que afecten negativament a l'objectiu dels personatges que es salvar el
rei i el carnaval. Aquestes cartes afectaran al valor de les cartes d'acció. Tindran
relació amb els agents dolents que s'amaguen entre la gent per el taulell de joc.
Tindran un aspecte semblant al de les d'acció.

Fig.43. Cartes de successos 1

Fig.44. Cartes de successos 2
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5.4.5 Mecànica i instruccions
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5.4.6 APP
L'aplicació ens servirà de recolzament, però de moment no estarà implicada
directament amb la partida. L'app contindrà les indicacions per tal de poder
preparar nous mapes escollint la dificultat de cada partida. Seguint pas per pas
podràs posar les parets al llocs corresponents i aconseguir que cada partida sigui
diferent. La interfície serà molt senzilla i permetrà preparar paret per paret
tranquil·lament al ritme de tothom. La versatilitat que aportarà serà molt interessant
per tal de què el joc adquireixi mecàniques deferents en cada partida i sigui
necessari fer nous raonaments i que no es converteixi en rutines de joc on sempre
saps que passarà més o menys.
Aquesta interfície serà molt senzilla i guiada fàcilment amb control de veu propi del
mòbil i aplicacions preparades. L'únic s'haurà de tenir en compte en el moment de
la programació és que aquestes aplicacions destinades a llegir el que va apareixen
al mòbil, ho pugi fer correctament.
En primer lloc s'haurà de seleccionar o 'demanar' la dificultat que es vol per la
partida segons les ganes de habilitats de cadascú (1). Després et demanarà quins
del nivells o escenaris vols, recordant-se de quins has jugat ja (2). Finalment
apareixeran una per una les parets i entrebancs que necessites.
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5.5 Proposta formal
En aquest apartat podem veure diferents renderitzats que fan referència a un cas
que podria succeir durant una partida . És pot veure tots el elements en conjunt
des de les cartes fins a les peces del personatges.
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5.6 Definició tècnica dels components
5.6.1 Selecció de materials
TAULELL i PECES
El taulell és l'element central del nostre joc, on té lloc l'acció i on constantment el
jugadors mouen les peces. Part del materials ja els hem seleccionat en la fase de
desenvolupament a partir del quadres morfològics.
El material final ha estat el PLA, per dos motius principals. El primer perquè a forma
de prototip i de producció a baixa escala ens permet imprimir els elements amb
una impressora 3D. El segon motiu és que de manera industrial a un nombre
d'unitats més alt és un material que

també ens permet a través del procés

d'injecció i extrusió.
Un altre motiu pel qual és PLA la millor opció és per el seu caràcter biodegradable
que el converteix en un producte ambientalment interessant en comparació amb
els altres plàstics i redueix l' impacte ambiental del producte.
Permet la fabricació de peces de molts colors amb bons acabats sobretot per
injecció i amb una resistència mecànica suficient per a la nostra funció.
Per a les figures hem escollit el mateix producte per les propietats i per la
coherència del producte.

Fig. https://www.3djake.es/extrudr/pla-nx-2-turquesa
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CARTES
Les cartes en canvi s'imprimiran amb paper amb un gramatge elevat al voltant dels
200 g/m2 per tal de que la impressió sigui possible. L'acabat seria setinat per
augmentar-ne la durada. El paper o cartró serà fàcilment reutilitzable i reduirà molt
la petjada ecològica del producte.
Per poder imprimir les cartes directament en Braille el gramatge no pot ser gaire
superior a 200 g/m2 és per això que no s'ha considerat una altra grossor
.

Fig. https://www.reasonwhy.es/actualidad/mattel-juego-cartas-uno-braille

5.6.2 Justificació de processos i tecnologies
industrials
IMPRESSIÓ 2D
El sistema de lectoescriptura Braille és el que utilitzen les persones cegues per a
llegir amb els dits. Aquest sistema que transcriu lletra per lletra un text de
qualsevol llengua, es pot aplicar amb diferents tècniques:



Braille *sobreimprès, que col·loca els punts de braille transparent o de color,
sobre diferents superfícies, tant rígides com flexibles. El seu ús és molt
variat: des de targetes de visita, fins a fullets, passant per retolació vertical,
cartel·les o etiquetatge, entre altres.
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Braille d'impressió per impacte, que fa sobresortir els punts. Se sol utilitzar
per a llibres, revistes, programes de mà, fulles de sala, etc, però sempre en
suport paper.

També combinem l'edició d'informació amb *macrocaràcteres, perquè les
persones amb baixa visió i les persones majors puguin accedir amb comoditat.
https://www.entornoaccesible.es/productos-y-servicios/informacionaccesible/impresion-en-braille/

Fig. https://www.youtube.com/watch?v=NfOE_VkYAHw

FABRICACIÓ 3D
Per aconseguir el nostre producte podríem optar per dues vies, tot i que una
només seria a forma de baixa producció i prototips.


Impressió 3D.

Amb la impressió 3D podríem aconseguir perfectament el nostre producte però els
acabats no serien iguals de perfectes que si optéssim per la injecció. El temps i el
preu de material tindrien un cost final força si la producció en sèries s'hagués de fer
així. Per tant només ho utilitzarem com a eina per a prototips.
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Injecció motlle.

La injecció de plàstics és la millor opció per aconseguir un acabats excel·lents que
permetin distribuir el producte a tot arreu.
La injecció de polímers o emmotllament per injecció és un procés semi continu
que consisteix a injectar un polímer en estat fos en un motlle tancat a pressió, i
través d'un petit forat. Dins el motlle el material es solidifica. La peça o part final
s'obté en obrir el motlle i treure de la cavitat la peça. Tant els taulells com les
peces utilitzarien aquest procés.
La injecció requereix la fabricació d'un motlle i per tant això també implica una
despesa elevada tot i que després la fabricació sigui molt més simple i a un ritme
molt elevat.

Fig.

5.6.3 Unions i muntatges
El joc no té cap mecanisme que requereixi una menció especial. Únicament cal que
ens fixem en la unió dels dos mòduls del taulell. El mecanisme està pensat perquè
encaixi de forma fàcil i no necessiti gaire habilitat perquè coincideixi, d'aquesta
manera facilitem el joc a les persones cegues.
A la següent foto es pot apreciar el mecanisme:
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Fig.
Al tenir una peça ja disposada de forma plana a la taula (esquerra) ens serà molt
més fàcil simplement col·locar a sobre el següent mòdul (dreta) i que per el propi
pes es creï l'encaix.
Potser algun altre mecanisme faria que la unió fos més segura o més fixa però hem
considerat que aquesta era de les més senzilles i que aportaven el que volíem.
En la següent representació gràfica podem veure com queden encaixats cada
mòdul i la forma de col·locació.

Fig.
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5.7 Impacte ambiental
Per poder treure qualsevol producte a la venta cal analitzar fins l'últim detall per tal
de que compleixi totes les indicacions i requeriments necessaris per poder ser
distribuït. Una eina necessària per saber si un producte és viable i respecte el medi
ambient és un anàlisi sobre l'impacte ambiental. Quan més llarga sigui la vida d'un
producte i més possibilitats de reciclatge o reutilització tingui, augmenta la
sostenibilitat d'aquest i el converteix en un producte amb un cicle de vida
totalment o pràcticament circular.
El nostre producte és un joc de taula, i com ve saben els que hi juguen són
productes que poden passar anys entre unes partides i les altres. Un joc de taula és
una eina d'oci que només queda obsoleta per noves versions o nous jocs, per tant
podem dir que la vida del nostre producte ha de ser molt llarga i no hauria de
quedar en desús per culpa d'una mala qualitat o una deterioració física. El fet de
ser un producte pensat per un adult, encara reforça més la idea de la gran durada
del joc, ja que durant tota l'etapa adulta ha d'estar disponible. Si el joc es deteriores
amb facilitat pot provocar que en comptes de tornar a comprar el joc s'opti per
adquirir-ne un de nou ja que constantment n'apareixen.
Tot i intentar que el producte tingui una vida 'infinita', encara que sigui guardat
armari, potser que en algun moment el propietari vulgui desfer-se'n. La primera
opció podria ser donar-lo i que és reutilitzi amb la seva funció habitual de joc de
taula. En l'instant que la vida del producte arriba a la seva fi cal saber com es
gestionarà el reciclatge i fins a quin punt serà viable. Tots els elements del taulell
de joc estan fabricats amb PLA, un material biodegradable en certes condicions
que en permet el reciclatge total. Això vol dir tant el taulell, com les peces es
podrien reciclar per complert. El següent elements són les cartes fets de cartó d'un
gramatge al voltant del 200 g/m2. Al ser cartró també és podrà reciclar totalment
tot i que el procés sigui més costos degut al setinat de les cartes.
A través de l'estudi de Sustanibility del propi SolidWorks hem pogut fer un anàlisi
del producte de plàstic. Els resultats es poden veure a l'annex d'informe de
sostenibilitat.
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5.8 Comunicació de producte
El nostre producte és un joc de taula i com a tal té un nom propi amb uns disseny
especials per a la seva ambientació, mecànica, etc. Al no estar creant un pla de
negoci empresarial nosaltres crearem el branding del que seria el joc de forma
individual sense que formes part d'una empresa o editorial superior.
El nom escollit per al joc ha sigut CARNAVAL, degut bàsicament a què
l'ambientació passa en un dia de carnaval Hem buscat entre el sector dels jocs de
taula i no hem trobat cap nominació semblant, per tant creiem que és ideal. Amb
una sola paraula la gent pot saber de quin joc estem parlant i de seguida
relacionar-ho amb els colors i els diferents elements explicats en l'apartat de
components.. Al ser el carnaval hem relacionat el nom amb la festa, el moviment i
la diversió per a grans i petits, colors i pintura, disfresses, formes estranyes... i hem
optat per crear un logotip, i alhora imagotip que relacioni els conceptes anteriors.
El logotip que podrem veure en el dorsal de les cartes i també en altres elements
com el taulell és el següent:

Fig.

Com podem veure per la forma general, està dividit en dues línies i amb
ondulacions molt variades, reforçant la idea del moviment. Va de mides més grans
a més petites relacionant que el carnaval es per a totes les edats.Hem optat per
fer-l'ho onecolor i que sigui l'entorn que l'acompanyi el que porti colors i pintura.
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Si parlem del disseny gràfic dels altres components del joc podem veure que
s'utilitzen una gran varietat de colors i formes per recordar al carnaval. L'aplicació
mòbil guarda moltes semblances al la part inversa de les cartes.
Com hem cometat el nostre nom comercial serà CARNAVAL. A més a més caldrà
indicar que el joc és per majors 12 anys, que la partida dura entre 15-25 minuts i que
està pensat de 2 a 4 jugadors.
No volem que sigui un producte que només el compri gent que tingui relació amb
la ceguesa sinó que volem que sigui un producte per a tothom.
Finalment mostrarem diferents maneres de comunicar el nostre producte amb
diferents colors i disposicions.
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5.9 Pressupost i costs de producció
En aquest apartat volem fer una aproximació molt exacte del que costaria produir
aquests jocs de taula. Per fer-ho durem a terme dos tipus d'anàlisi, en primer lloc
un anàlisi relatiu als honoraris d'enginyeria per a al desenvolupament total del
producte i en segon lloc un recull del que costaria produir peça per peça el nostre
producte.
En primer lloc representarem gràficament les fases per les quals ha passat el
projecte i quina quantitat d'hores han sigut destinades a cada part. Partint de la idea
de que el projecte està destinat per invertir-hi 600 hores corresponents als 24
crèdits, nosaltres hem elaborat la taula agafant com a referència el diagrama de
Gantt del primer apartat del treball.
Per poder fer aquest càlcul cal marcar el preu de l'honorari, és a dir, el valor de
cada hora. Hem considerat que el sou del dissenyador rondaria el 15€/hora.
DURACIÓ

PREU L'HORA

PREU TOTAL

(hores)

(€/h)

(€)

Definició i recerca

110

15

1.650

Conceptualització

123

15

1.845

Desenvolupament

207

15

3.105

100

15

1.500

60

15

900

600

15

9.000

FASE

Documentació
Tècnica

Fabricació

TOTAL

Taula. Anàlisi d'honoraris del dissenyador
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A continuació detallarem el preu del que seria la producció d'un joc de taula.
S'inclouran tots els elements que s'utilitzarien per la seva fabricació. Segons les
unitats de cada part s'obtindrà un preu final.
En aquest cas els preus estan valorats segons el material de cada peça, és a dir,
segons la quantitat de material necessària per poder fabricar la peça. Segons el
procés de fabricació i segons el nombre d'unitats de producte final el preu final per
fabricar un joc podria variar molt.
Per exemple si optéssim per fabricar un nombre reduït d'unitats amb impressió 3D
del PLA ens sortiria més a compte que encarregar la fabricació i injecció de motlles.
Per contrari, si el nombre de fabricació és molt elevat ens beneficiaria l'efeciacia
dels motlles i ens sortiria a compte la inversió.

Preu unitat

Unitats

Total

(€)

(u.n)

(€)

Taulell Mòdul 1

2.25

1

2.25

Taulell Mòdul 2

2.25

1

2.25

Elements de

Marcador

1,06

4

4.24

joc

Vides

0.86

1

0.86

Peces de personatges

0.37

7

2.59

Cartes

0,375

80

30

Capsa

2.2

1

2.2

Instruccions

1.2

2

2.4

Traducció Braille

90

1

90

960

1

960

Externs

Altres

Desenvolupament
app
TOTAL

1.096,79

Taula. Desenvolupament total de costos de producció
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Com podem veure existeixen dos tipus de costs, els fixes que serien el elements
de joc i els externs, on el preu només variaria segons el procés de producció i
després hem considerat també els costos inicials que no es carregarien en cada
unitat.
Per tant aquesta taula representaria els costos per crear la primera unitat del nostre
joc de taula. La taula següent intenta simular la separació segons costs fixes i
inicials.
Tipus de costs

Cost total (€)

Costs fixes (Elements de joc i externs

46.7

Costs inicials (Altres)

1.050

Taula. Costos fixes i inicials.

El cos real de la producció industrial d'aquest producte pot ser molt diferent, en
aquest cas és amb la subcontractació de la impressió 3D.
Si afegim aquest segon càlcul al pressupost del disseny i desenvolupament del joc
el resultat final és el següent.
Preu de disseny

1.096,79 €

Preu de fabricació

9.000 €

Preu total

10.096,79 €

Taula.
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6

Prototipatge i documentació
tècnica

Arribats a aquests punt en quedava el pas de fer realitat el producte i fer-ne el
primer prototip. Per dur a terme el prototip hem optat per fabricar-lo a través a de
la impressió 3D. Era la opció més viable i rentable. Tot i això, no tenim una
impressora pròpia i hem hagut de contractar aquest servei. El preu d'imprimir tots
els elements de joc era força complicat i com que gràcies al prototip més senzill fet
amb paper ja havíem pogut verificar la viabilitat del joc, hem fet imprimir només
una part de les peces, entre elles el mòdul i del taulell i algunes peces de
personatges, com també les parets. Per reduir costs també hem imprès amb un
material senzill i d'un únic color.
El resultat és el següent.

Fig.

La impressió està feta amb PLA i el s'han fet algunes modificacions als 3D per tal
de simplificar la impressió. En primer lloc les escletxes negatiu-positu entre el
taulell i les peces s'han fet planes. El mateix a passat amb la base de la peça, que
tot i aplicar més material, hem aplanat la part inferior pe facilitar la impressió.
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Fig.

Fig.

La part interna de la peça s'ha buidat per tal de reduir pes, material i temps a
l'impressió. Les peces en canvi si que s'han imprès totalment plenes per dins.
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Fig.

Fig.

Com era d'esperar les inscripcions ens Braille s'han perdut, però en el cas de fer-ho
per injecció d'un motlle quedaria ben definides. El resultat general és força decent,
si més no per comprovar el tacte de les peces i les dimensions espacials.
En l'aparat d'annexes es poden trobar els plànols de cada peça individual.
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7

Conclusions

Personalment considero que el tema escollit per al projecte ha sigut un encert ja
que per una part unia un de les meves grans aficions que són els jocs de taula i
alhora intentava solucionar un problema amb la mateixa eina i amb el propi
producte. Els jocs de taula excloïen a un col·lectiu molt important com és el de les
persones cegues i l'objectiu era evitar aquest fet i aconseguir un joc on no només
les persones cegues hi pugessin jugar si no que a més a més fos amb les mateixes
possibilitats i interactuant uns amb els altres.
Els objectius crec que s'han aconseguit tot hi que faria falta explorar millor les
dinàmiques del joc i saber si realment seria equitatiu per a tothom. El que si que
s'ha aconseguit és crear un joc inclusiu de tipus cooperatiu on es fomenta el tacte
per sobre dels altres sentits. A més a més és un joc senzill que un cop après
resulta molt fàcil de jugar. El joc és versàtil i les parides són curtes i diferents.
Un element que volíem encloure era el de l'aplicació mòbil. Creiem que no hem
aprofitat probablement aquesta eina de la millor manera, per al llarg del treball a
partir de les conclusions que anàvem extraient hem vist que resultava més
interessant escollir altres vies de desenvolupament.
El producte compliria totes les normatives establertes i resultaria un producte
atractiu per tothom independentment d eles seves condicions físiques.
concepte del joc trobem que també es força innovador.
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El

8

Webgrafia, bibliografia i
referències

8.1 Webgrafia i bibliografia
ELS JOCS DE TAULA

LA CEGUESA
Definició
https://sites.google.com/site/atrofiamentdelnervioptic/la-ceguesa-com-amalaltia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera#Causas_de_la_ceguera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ceguesa#Principals_causes_de_ceguesa
https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/concepto-deceguera-y-deficiencia-visual
Tipos i causes
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visualimpairment
Estudis
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-10-2019-who-launches-firstworld-report-on-vision
https://www.who.int/features/factfiles/blindness/es/
https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf
Espanya
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http://www.webmati.es/index.php?option=com_content&view=article&id=63:lascifras-de-baja-vision-en-espana&catid=15&Itemid=101
http://www.seeof.es/archivos/articulos/adjunto_20_1.pdf
Catalunya
https://www.terrassa.upc.edu/noticies/la-upc-presenta-el-primer-estudi-sobrel%E2%80%99estat-de-la-salut-visual-i-la-ceguesa-de-la-poblac

Definicions
Cataracta. (2020, 23 de juny). Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta:
10:55, juny 23, 2020 de
//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cataracta&oldid=23863581.
Glaucoma. (2020, 27 de març). Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta:
18:13, març 27, 2020 de
//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaucoma&oldid=23035854.
Degeneració macular associada a l'edat. (2020, 27 de març). Viquipèdia,
l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta: 18:26, març 27, 2020 de
//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Degeneraci%C3%B3_macular_associada_a_l
%27edat&oldid=23035968.
Tracoma. (2020, 19 de maig). Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta:
12:46, maig 19, 2020 de
//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracoma&oldid=23582213.
Uveítis. (2019, 11 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta:
15:17, junio 28, 2020
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uve%C3%ADtis&oldid=121228480
.
Retinopatía diabética. (2019, 13 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre.
Fecha de consulta: 15:18, junio 28, 2020
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A
9tica&oldid=119262109.
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9 Annexes
9.1 Impacte mediambiental SolidWorks

[nombre de la empresa]
[nombre] ∙

[cargo]

[ciudad,
provincia/estado] [sitio Web de la empresa]
∙ ∙ [correo electrónico] ∙

Informe de Sustainability

(###) ###-####

Nombre del
modelo:

Ensamblaje3

Peso:

477.63 g

Construido para durar:

25 year

Utilización durante:

14 year

Región de fabricación
La elección de la región de fabricación determina los recursos
energéticos y las tecnologías utilizadas en la creación de
materiales y las etapas de fabricación del ciclo de vida del
producto.

Región de utilización
Se utiliza para determinar los recursos energéticos
consumidos durante la fase de utilización del producto, si
procede, y el destino del producto al alcanzar el final de su
vida útil. Junto con la región de fabricación, la región de
utilización también se utiliza para calcular los impactos
medioambientales asociados con el transporte del producto
desde su lugar de fabricación al de utilización.
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Summary (Resumen)

Más información sobre la evaluación del ciclo de vida
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Informe de Sustainability

Nombre del
modelo:

Ensamblaje3

Proceso de ensamblaje
Región:
Tipo de energía:
Cantidad de energía:
Construido para durar:

477.63 g

Construido para
durar:
Utilización
durante:

25 year
14 year

Utilización
Asia
None
0.00 kWh
25 year

Región:
Tipo de energía:
Cantidad de energía:
Utilización durante:

Transporte
Distancia en camión:
Distancia en tren:
Distancia en barco:
Distancia en avión:

Peso:

Europe
None
0.00 kWh
14 year

Fin de la vida útil
0.00 km
0.00 km
1.6E+4 km
0.00 km

Reciclado:
Incinerado:
Vertedero:
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100 %
0.00 %
0.00 %

Comentarios

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil
Informe de Sustainability

Nombre del
modelo:

Ensamblaje3

Peso:

477.63 g

Construido para
durar:
Utilización
durante:

25 year
14 year

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML)

Huella de carbono

Energía total consumida
Material:

24 kg CO2e

Material:

590 MJ

Fabricación:

14 kg CO2e

Fabricación:

140 MJ

Utilización:

0.00 kg CO2e

Utilización:

0.00 MJ

Transporte:

1.1 kg CO2e

Transporte:

14 MJ

Fin de la vida
útil:

0.00 kg CO2e

Fin de la vida útil: 0.00 MJ

740 MJ

39 kg CO2e
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Acidificación atmosférica

Eutrofización del agua
Material:

0.053 kg SO2e

Material:

9.2E-3 kg PO4e

Fabricación:

0.200 kg SO2e

Fabricación:

7.7E-3 kg PO4e

Utilización:

0.00 kg SO2e

Utilización:

0.00 kg PO4e

Transporte:

5.8E-3 kg SO2e

Transporte:

1.1E-3 kg PO4e

Fin de la vida
útil:

0.00 kg SO2e

Fin de la vida
útil:

0.00 kg PO4e

0.258 kg SO2e

Impacto financiero de
los materiales

0.018 kg PO4e

19.50 USD

Comentarios

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil
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Informe de Sustainability

Nombre del
modelo:

Ensamblaje3

Peso:

477.63 g

Construido para
durar:
Utilización
durante:

25 year
14 year

Impacto medioambiental de componentes
Los diez componentes que más contribuyen a las cuatro áreas de impacto medioambiental
Componente

Carbono

Agua

Aire

Energía

Mòdul 1

1.1

4.9E-4

7.2E-3

21

Mòdul 2

1.0

4.6E-4

6.8E-3

20

Linier

0.070

3.2E-5

4.6E-4

1.3

Marcador

0.053

2.4E-5

3.5E-4

1.0

Pers2

0.020

9.1E-6

1.3E-4

0.385

pers3

0.020

8.8E-6

1.3E-4

0.371

PersDolent

0.019

8.7E-6

1.3E-4

0.367

Pers1

0.019

8.7E-6

1.3E-4

0.367

PersRei

0.019

8.4E-6

1.2E-4

0.355

Peó Vides

0.010

4.6E-6

6.8E-5

0.195
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Informe de Sustainability
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Informe de Sustainability

Glosario
Acidificación atmosférica : Las emisiones ácidas, como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, incrementan la acidez del agua de lluvia que, a su vez, acidifica suelos y
lagos. Estos ácidos contaminan la tierra y el agua, y son tóxicos para la flora y fauna acuática. La lluvia ácida también puede disolver lentamente materiales fabricados por el
hombre, como el hormigón/concreto. Normalmente, este impacto medioambiental se mide en unidades de kg equivalentes de dióxido de azufre (SO2) o en moles equivalentes
de H+.
Huella de carbono: El dióxido de carbono y otros gases generados por la combustión de combustibles se acumulan la atmósfera, que producen un incremento en la temperatura
media de la Tierra. La huella de carbono es un indicador de un factor de impacto global conocido como potencial de calentamiento global (GWP). El calentamiento global es
responsable, entre otros, de problemas como la desaparición de glaciares, la extinción de especies y la aparición del cambio climático.
Energía total consumida: Medida expresada en megajulios (MJ) de las fuentes de energía no renovables asociadas con el ciclo de vida de la pieza. No sólo incluye la electricidad
y los combustibles utilizados durante el ciclo de vida del producto, sino también la energía necesaria para obtener y procesar dichos combustibles, y la energía incorporada en los
materiales y consumida en la combustión. La energía total consumida se expresa como el valor calorífico neto de la demanda de energía obtenida a partir de recursos no
renovables (petróleo, gas natural, etc.). Se tienen en cuenta las eficiencias obtenidas al convertir la energía (electricidad, calor, vapor, etc.).
Eutrofización del agua: La eutrofización se produce al agregar un exceso de nutrientes en un ecosistema acuático. El nitrógeno y fósforo de aguas residuales y fertilizantes
agrícolas generan una abundancia de algas que agota el oxígeno del agua y aniquila la flora y fauna. Normalmente, este impacto medioambiental se mide en fosfato equivalente
a kg (PO4) o en nitrógeno equivalente (N).
Evaluación del ciclo de vida (LCA) : Método para evaluar cuantitativamente el impacto medioambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de
materias primas, pasando por la producción, la distribución, la utilización, la eliminación y el reciclaje del mismo.
Impacto financiero de los materiales: Impacto financiero asociado únicamente al material. La masa del modelo se multiplica por la unidad de impacto financiero
moneda/unidades de masa) para calcular el impacto financiero (en unidades de moneda).
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(unidades de

9.2 Plànols
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