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Resumen 

En aquest treball es desenvolupa un joc accessi-

ble per a dispositius mòbils destinat a persones amb 

discapacitat, però especialment, per a persones amb 

discapacitat motora. Per fer-ho es segueixen les 

tècniques de DCU (Disseny Centrat en l’Usuari) on 

es fa un anàlisi del context d’ús, s’especifiquen 

requisits, es produeixen dissenys i prototipus i 

s’avaluen. 

Abstract 

In this work, we describe an accessible videogame 

for Mobile devices and or people with disabilities, 

specifically focused on people with motor disabili-

ties. To do so, we followed a UCD (User-Centered 

Design) methodoloy, which outlines four main 

activities: understanding and specifying the context 

of use, requirements specification, producing 

designs and prototypes and evaluation. 

Paraules clau: Accessibilitat, videojoc 

accessible, discapacitat, discapacitat motora, head-

tracking, interfície basada en Visió. 

1. Introducció 

Els videojocs s’han convertit, durant els darrers 

anys, en una font important d’entreteniment a nivell 

mundial. Contant a les persones que juguen als seus 

dispositius mòbils, el nombre d’aquests als Estats 

Units al 2014 ja superava els 147 milions amb 

previsions de superar els 200 milions al 2019. A 

més, amb el temps, la freqüència en què es juga i 

les sessions es van allargant, augmentant aquest 

temps fins a un 57% des del 2012 (1h i 20min) al 

2014 (més de 2 hores diàries) [1]. Tot i així, els 

videojocs no només serveixen per entretenir, sinó 

que també es dissenyen jocs (serious games) o 

s’empren mecanismes de joc (gamificació) per a 

propòsits educatius, sanitaris e inclús en l’àmbit 

empresarial des del punt de vista del màrqueting. 

Inicialment, els videojocs es crearen per a tres 

plataformes diferents (consoles, ordinadors i mà-

quines recreatives) però el paper de l’evolució 

tecnològica està aconseguint que aquests tres con-

vergeixin a un mateix punt, on també es troben els 

dispositius mòbils [2]. De la mateixa manera que 

els jocs començaren amb una interacció molt sim-

ple com el Pong (recreatives i consoles) i les aven-

tures conversacionals (PC), amb el temps, els nous 

videojocs tenien uns sistemes de controls cada 

vegada més complexes i amb una corba 

d’aprenentatge cada vegada més grossa. Això 

dificultava que la gent discapacitada (un 15% de la 

població mundial, sent  un 8.5% de la població 

d’Espanya [3] i al voltant d’un 20% de la població 

d’Estats Units i de Gran Bretanya) [4] pogués 

accedir a ells de la mateixa manera que ho feien els 

altres. D’aquí sorgeix el concepte de l’accessibilitat 

en els videojocs: si es desenvolupen jocs accessi-

bles, el públic objectiu d’aquests augmenta, repor-

tant en beneficis econòmics i socials perquè es 

permet la inclusió de les persones discapacitades al 

món dels videojocs. 

Es defineix l’accessibilitat com la usabilitat d’un 

producte, servei o entorn per persones amb una 

gran varietat de capacitats [5]. L’accessibilitat web, 

per exemple, implica que les persones amb discapa-

citat puguin percebre, entendre, navegar e interac-

cionar amb la web a la vegada que s’expandeix el 

seu ús a tot l’espectre social i contribueix a un 

millor disseny per als altres usuaris. L’accessibilitat, 

en alguns països, està inclús legislat [6].  



En el context del desenvolupament de videojocs 

per a dispositius mòbils, el terme “accessibilitat” 

pot fer referència, per una part, a la definició d’un 

joc amb una interfície senzilla i que permeti ser 

jugat amb interaccions simples que siguin fàcils per 

nins, persones majors i discapacitats cognitius. Per 

altra, també, pot fer referència a la definició d’un 

joc que doni facilitats d’ús respecte a l’accessibilitat 

física i perceptual, mitjançant les característiques 

dels distints dispositius mòbils o de dispositius 

externs, als usuaris amb altres tipus de discapacitats 

com les visuals, auditives i motores, que no impli-

quen que la persona tengui la seva capacitat cogni-

tiva afectada, ja sigui per edat o per condició. 

En el primer dels casos, el joc sol tractar d’una o 

poques funcionalitats senzilles on la interacció 

recau en tocar la pantalla a un determinat moment o 

a un determinat lloc de la pantalla.  En el segon, es 

facilita l’ús del dispositius mitjançant diferents 

tècniques per cada tipus de discapacitat: 

 Auditiva: a través de l’aparició de in-

formació visual o informació hàptica 

(p.e. vibracions). 

 Visual: a través de l’ús d’eines com Go-

ogle Talkback (per Android) [7], que in-

dica, mitjançant una veu, què hi ha 

exactament al context en què et trobes i 

sobre què estàs col·locant els dits. 

 Motor: a través de dispositius externs 

adaptats o de les càmeres frontals dels 

dispositius, que permetin detectar el cap, 

ulls, nas, etc. e interactuar de manera in-

tuïtiva amb el dispositiu.  

L’objecte d’aquest Treball Final de Màster 

(TFM), doncs, consisteix en el desenvolupament 

d’un joc accessible per a dispositius mòbils destinat 

a persones amb discapacitat, però prioritzant a 

aquelles amb discapacitat motora. Aquest està 

centrat en la línia de Interacció Persona Ordinador i 

fa ús de les tècniques i de la metodologia del Dis-

seny Centrat en l’Usuari (DCU) [8]. A més, per 

complir amb l’objectiu de l’accessibilitat, 

s’integrarà una interfície basada en Visió per Com-

putador [9] compilada a través del motor de video-

jocs multiplataforma Unity [10], definint la interfí-

cie com la connexió funcional entre dos sistemes de 

qualsevol tipus (persona-ordinador en aquest cas) 

donant una comunicació a diferents nivells. La 

interfície basada en Visió parteix de la base del 

sistema SINA (Sistema d’Interacció Natural Avan-

çat) de la UIB [11] que ha estat adaptada per Unity 

per part de l’empresa Inisle Interactive Technologi-

es S.L. [12]  

 El present document s’estructura, primer, revi-

sant treballs relacionats amb l’accessibilitat per les 

persones amb discapacitat motora i, seguidament, 

descrivint el DCU i les activitats que han marcat el 

desenvolupament de FaceJump, que és el nom del 

videojoc creat. 

2. Treball relacionat 

Actualment, es poden trobar diferents línies de 

treball relacionades amb l’accessibilitat i 

l’accessibilitat per discapacitats motors: per una 

part, les guies de disseny de web, joc o aplicacions 

per fer els sistemes accessibles i, per altra, les 

maneres diferents que permeten als discapacitats 

motors accedir als dispositius mòbils. 

2.1. Guies de disseny 

Les guies de disseny són aquelles pautes o bones 

pràctiques provades que marquen el desenvolupa-

ment d’un sistema. N’existeixen que recomanen 

pautes per al disseny usable o d’estil de sistemes en 

general, però, en aquest cas es parlarà d’aquelles 

que permeten el disseny de sistemes accessibles.  

Anteriorment, es consideraven com a simples 

recomanacions de com programar els diferents 

sistemes però algunes ja estan recollides oficial-

ment dins les ISO (p.e ISO 9241-151:2008). 

Els estàndards per a pàgines web genèriques ac-

cessibles (visibles des de PC) han estat recollits per 

la W3C [13] [14] i tenen la seva adaptació per a la 

seva accessibilitat en dispositius mòbils, però 

encara no en són un estàndard [15].  

Respecte als videojocs, no existeixen guies de 

disseny oficials com passa amb la web, però exis-

teixen recopilacions fetes per diferents fundacions, 

organitzacions o grups de persones de manera 

lliure, que sí que estan centrades exclusivament en 

l’accessibilitat. Aquestes recopilacions distingeixen 

entre plataformes i entre els tipus de discapacitats. 

Una de les que destaca per la seva feina és la 

AbleGamers Foundation a través de la pàgina web 

Includification [16], que recopila tota la informació 

relacionada amb l’accessibilitat en els videojocs 

centrant-se amb què necessita cada tipus de disca-

pacitat (motor, auditiu, visual i cognitiu) per accedir 

a jocs. A més, té unes normes tant com per ordina-

dors (PC) com per a consoles domèstiques [4]. 

També, i de la mà de l’esforç conjunt de especia-

listes i acadèmics, es poden trobar, unes guies 

destinades a tot públic per al desenvolupament de 

jocs, on s’incorporen entre ells apartats propis per 

al disseny de jocs per a dispositius mòbils [17].  

2.2. Accessibilitat mòbil per a 

discapacitats motors  

Els discapacitats motors, degut als seus proble-

mes de mobilitat (p.e. fatiga, falta de control, rang 

de moviment o força, paràlisi) tenen dificultats per 

accedir de la manera habitual a la tecnologia. Tot i 



així, existeixen diferents formes per facilitar aquest 

accés a les tecnologies: 

2.2.1. Veu 

Tot i existir des de ja fa un temps i estar centrat 

en l’usuari sense discapacitat, el fet és que els 

assistents de veu presents als dispositius mòbils són 

un gran ajut per a les persones amb discapacitat.  

Aquests permeten l’ús normal del sistema opera-

tiu sense fer servir cap eina de navegació a través 

d’ell. Cercar alguna cosa per internet, executar 

alguna aplicació, telefonar algú, enviar un e-mail, 

etc. poden ser exemples de les tasques que es poden 

realitzar sol·licitant-lo només a través de la veu. 

Els tres assistents principals, corresponents a les 

empreses més importants del sector informàtic, són 

els següents: Siri [18], Cortana [19] i Google Now 

[20] per ell tot sol o junt amb Voice Access [21]. 

2.2.2. Hardware extern 

Davant la impossibilitat física de poder interactu-

ar directament amb el dispositiu mòbil, s’han 

desenvolupat diferents solucions per aquest pro-

blema, amb l’ajuda de dispositius o hardware extern 

al dispositiu mòbils objectiu. 

Per una part, es tenen tots els dispositius que po-

den ajudar als discapacitats motors que simulen la 

interacció tàctil com és el cas dels stylus o del 

licorni que són eines que, ben instal·lades i/o adap-

tades permeten al discapacitat motor interactuar 

amb el dispositiu. Alguns dels exemples que es 

poden trobar són els presentats per iAccessibility 

[22], que presenta diferents tipus d’stylus. N’hi ha 

d’ajustables al cap (veure Fig. 1) i per fer servir 

amb la boca [22] o ajustables i adaptables als dits o 

mans [23] o a qualsevol altre part del cos del qual 

l’usuari tengui un control voluntari. 

 

 
Figura 1.- Exemple de hardware extern di-

recte ajustable al cap. 

 

Per altra banda, existeixen aquells que requerei-

xen d’un dispositiu extern que incorpora un softwa-

re i que els hi permet la connexió amb el dispositiu 

mòbil. Per exemple, el Tecla Shield [24] que és un 

dispositiu hardware extern portable que fa possible 

la comunicació entre l’usuari (mitjançant un dispo-

sitiu d’entrada adaptat a l’usuari) i el dispositiu 

mòbil en qüestió, permetent-li interactuar amb ell 

sense haver de fer ús del canal tàctil (veure Fig. 2). 

 

 
Figura 2.- Una dona interactuant amb l’iPad fent servir 

el Tecla Shield. 

 

Això és possible gràcies a que el dispositiu 

hardware extern portable suporta diferents tipus de 

ports a on es connecten els dispositius d’entrada  de 

l’usuari discapacitat i retransmet els esdeveniments 

recollits pels mateixos de manera inalàmbrica al 

dispositiu mòbil. 

Una altra de les solucions presents és la de Origin 

Instruments [25], Tapio [26] (veure Fig. 3), que és 

un switch que permet la connexió directe de polsa-

dors al dispositiu mòbil. 

 
Figura 3.- Tapio, switch que  

permet connectar un polsador. 

2.2.3. Interfícies basades en 

Visió en càmeres 

integrades 

 Una interfície basada en visió és aquella que, a 

través de tècniques basades en visió per computa-

dor, permet capturar informació de l’usuari, el seu 

entorn i les seves accions per a poder emprar-la dins 

un context d’interacció persona-ordinador.  

La càmera emprada pot ser externa, com per 

exemple, HeadMouse Nano [27] de Origin (veure 

Fig. 4) que tradueix els moviments naturals del cap 

de l’usuari a moviment d’un punter per la pantalla.  

 

 
Figura 4.- HeadMouse Nano a tablet Windows. 



Funciona a partir d’un sensor òptic que segueix 

el moviment d’un target posat a qualsevol part del 

cos (front, nas, etc.) i simula el moviment d’un 

mouse. 

En el cas del mòbils, no fa falta emprar càmeres 

externes, si no que s’aprofiten de les càmeres fron-

tals de cada vegada millor qualitat als dispositius 

mòbils. Freqüentment, es detecta el moviment 

d’una part del cos de l’usuari per a poder emprar-ho 

per a controlar la interacció. Es destaquen: els 

head-trackers, o seguiment del moviment de la cara 

sencera o de característiques de la cara com ara el 

nas,  o eye-trackers, o seguiment del moviment dels 

ulls. 

Els estudis d’usabilitat de totes aquestes interfíci-

es basades en Visió per Computador són poc nom-

brosos en el cas dels dispositius mòbils. 

En el treball relacionat amb interfícies basades en 

visió per a mòbils, s’ha centrat l’atenció en aquelles 

interfícies relacionades amb l’accessibilitat i en 

aquelles que s’empren per accedir als jocs mòbils: 

(a) Head Tracking en dispositius mòbils 

Basats en dotar d’accessibilitat, són interfícies 

basades en el seguiment del moviment de la cara a 

través de la càmera i serveixen per poder interactuar 

amb el sistema operatiu del dispositiu mòbil. 

Exemples d’aquestes interfícies es poden trobar 

en l’app EVA Facial Mouse de Fundación Vodafone 

[28] i en el projecte Go Ahead [29] de Google. Tots 

dos són per al sistema operatiu Android. 

(b) Interfícies de Head-Tracker per jocs  

A diferència del cas anterior, i ja més orientat cap 

a l’entreteniment, en aquest cas, les interfícies ja 

són proporcionades pel propi joc, estant aquest 

dissenyat per fer servir la nova interfície. 

Als mercats d’aplicacions mòbils es poden trobar 

varis exemples de jocs mòbils destinats a persones 

amb discapacitat motora com FaceScape [30], 

Umoove – Flying Experience [31], HeadStart [32] o 

Zombie Watch [33]. 

3. Disseny Centrat en l’Usuari 

Per desenvolupar el joc accessible del TFM, 

anomenat FaceJump, s’han seguit les activitats del 

Disseny Centrat en l’Usuari (DCU), tenint com a 

base el conceptes de usabilitat [34], l’experiència 

d’usuari (UX) [35] i l’accessibilitat. 

Es defineix el DCU, com l’enfoc de disseny i 

desenvolupament de sistemes interactius que té com 

objectius obtenir sistemes més usables i aplicar 

tècniques i coneixements d’ergonomia i usabilitat, 

aplicant-lo durant tot el cicle de vida del sistema 

interactiu. 

Els avantatges de DCU són nombrosos, entre 

ells, està comprovat que els dissenys que utilitzen 

aquests mètodes tenen major qualitat que d’altres 

que no ho utilitzen. Per exemple, incrementa la 

productivitat del sistema, es redueixen errors, són 

més fàcils d’entendre, incrementen la usabilitat i 

l’accessibilitat, milloren la experiència d’usuari, 

redueixen la incomoditat i l’estrès i ofereixen una 

avantatge competitiva respecte als altres. 

Els principis de DCU estan basats en una com-

prensió explícita d’usuaris, tasques i entorn, on 

mitjançant un procés iteratiu, els dissenys estan 

dirigits i refinats cap als usuaris i la cerca de la 

millor experiència d’usuari amb la participació 

activa d’aquests durant els processos de disseny i 

desenvolupament. 

 

 
Figura 5.- Esquema d’activitats de DCU. 

 

Com es pot veure a la Figura 5, existeixen cinc 

activitats del DCU: 

 Planificació. Hi intervenen conceptes i 

activitats pròpies de la Gestió de Projec-

tes: planificació de recursos, costs, acti-

vitats i temps i la consideració de riscs. 

 Context d’ús. Identificació dels usuaris 

i altres grups de participants, junt amb 

les seves característiques, i identificació 

dels objectius generals del sistema i es-

pecífics dels usuaris. 

 Especificació de requisits. Determina-

ció dels requisits del sistema que servei-

xen de base per dissenyar i avaluar a 

partir de la descripció del context d’ús. 

 Producció de dissenys. Es presenten 

solucions concretes a partir de la pressa 

de decisions que impacten fort en 

l’experiència d’usuari i de l’avaluació o 

retroalimentació de usuaris. 

 Avaluació de dissenys. Centrada en els 

usuaris, permet aportar nova informació 

sobre com han de ser els nous dissenys a 

partir de l’anàlisi i avaluació dels matei-

xos. 

4. Planificació 

El procés de planificació ha estat el primer en 

esser desenvolupat i ha servit per tenir identificades 

i quantificades totes les tasques. Els costs presentats 



a continuació són la suma de totes les hores dedica-

des a cada una de les activitats, que s’han realitzat 

iterativament un determinat nombre de vegades. 

Tenint en compte, que la jornada de feina de 

l’estudiant ha estat quantificada com 4 hores diàries 

durant un període aproximat de 5 mesos, llavors es 

pot distribuir el temps de les activitats de la següent 

manera: 

1. Context d’ús: una setmana (20 hores). 

2. Especificació de requeriments: una set-

mana (20 hores). 

3. Producció de dissenys: 4 mesos (a 4 

setmanes/mes a 20h/setmana  320 ho-

res). 

4. Avaluació de dissenys: Dues setmanes 

(40 hores). 

5. Hores d’escriptura de la documentació i 

revisió conjunta amb el tutor: Dues set-

manes i dos dies (50 hores). 

Els costs dels recursos es poden classificar en 

humans, és a dir, la jornada de feina de l’estudiant i 

material, o sigui, software (gratuït) i hardware, 

(compra d’iPad Mini i préstec de MacBook Pro). 

S’han identificat, també, diferents riscs, tant posi-

tius com negatius. El risc positiu és la possibilitat 

de comercialitzar el joc desenvolupat, si s’obté un 

resultat satisfactori, a benefici de l’empresa Inisle. 

El negatiu és la falta d’experiència de l’estudiant en 

referència al software usat (Unity) i que pot ocasio-

nar retards en el desenvolupament previst del joc. 

5. Context d’ús 

En aquest cas, l’objectiu dels usuaris amb el sis-

tema és l’entreteniment i per tant la tasca principal 

és jugar i puntuar el màxim com sigui possible. 

Gràcies a que el sistema està destinat a dispositius 

mòbils, la naturalesa de l’entorn pot esser molt 

canviant. Ara bé, una consideració bàsica és comp-

tar amb una il·luminació correcta i suficient per que 

funcioni la interfície basada en Visió.  

Per definir a l’usuari, d’entre els mètodes exis-

tents, s’ha elegit el de identificar implicats i classi-

ficació de grups, que implica la definició d’uns rols 

i perfils d’usuari objectiu, de manera que no 

s’ometi a ningú. El sistema estarà centrat especial-

ment en els usuaris amb discapacitat motora, però, 

també es tindran en consideració aspectes que 

puguin ajudar a usuaris amb altres limitacions. 

5.1. Perfils d’usuari 

Per a FaceJump s’han definit diferents perfils o 

grups d’usuari objectius: 

1. Nins, persones majors i discapacitats 

cognitius: la seva experiència tecnològi-

ca és recent, tot i que ja comença a saber 

utilitzar els dispositius mòbils i, per tant, 

necessita d’un joc entretingut i que no 

sigui complicat de configurar. 

2. Adult: de edat adolescent cap endavant, 

ja té una experiència tecnològica, sap 

navegar entre menús i no té por a confi-

gurar coses amb tal d’aconseguir els 

seus objectius.  

3. Discapacitats motors: es reuneixen aquí 

els distints tipus de discapacitats físics i 

especialment aquells amb problemes 

amb les extremitats superiors i amb pro-

blemes de mobilitat reduïda. Per exem-

ple, gent amb manca d’un membre o 

gent amb manca d’ambdós membres, 

gent amb mobilitat reduïda als braços i 

gent amb mobilitat reduïda per tot el cos 

però capaços de moure el cap. 

4. Discapacitats auditius: persones amb 

problemes d’audició com la sordesa o 

quasi sordesa.  

5. Discapacitats visuals: persones amb 

problemes de visió com el daltonisme, 

protanòpsia, deuteranopia, etc. que no 

visualitzen correctament els colors o els 

objectes. 

5.2. Rols 

Dins FaceJump només es poden diferenciar dos 

rols diferents: 

 Jugador: persona disposada a jugar el joc per 

entretenir-se. És el rol adequat per tots els di-

ferents perfils d’usuari. Es tracte del públic 

objectiu. 

 Persona de suport: persona encarregada de 

preparar el joc amb la configuració adequada 

pel jugador. Habitualment, és el cas del per-

fil adult, que pot ser compatible amb els de 

discapacitat visual i auditiu i alguns casos 

del discapacitat motor. En els altres casos ha 

de ser una persona externa al joc. 

6. Especificació requisits 

D’entre els mètodes existents per a la especifica-

ció de requisits, s’ha utilitzat l’associació de tas-

ques/funcions (per cada perfil d’usuari, quines 

necessitats es tenen) i l’anàlisi de sistemes exis-

tents/competència.  

Una part de l’anàlisi de sistemes existents, identi-

fica el grau d’accessibilitat dels jocs llistats a la 

secció de treballs relacionats.  

  



 
Taula 1.- Comparativa guies de disseny de joc 

accessible per motors. 

 

A la Taula 1 es presenta una taula comparativa de 

quantes de les guies d’accessibilitat mòbils [17], de 

l’apartat de mobilitat, compleixen els anteriors jocs 

esmentats. Per qüestions d’espai i comparació, 

també s’inclou en aquesta taula el joc final desen-

volupat en aquest TFM (FaceJump).  

És important remarcar les qüestions B3, I1 i I5, 

que comporten l’element diferenciador de Face-

Jump respecte als altres i que permeten una major 

personalització del joc: 

 I1. Incorporació de dos mètodes 

d’entrada: acceleròmetre i interfície ba-

sada en Visió, amb l’objectiu de poder 

avaluar-los, a diferència dels altres sis-

temes, que conten només amb un mèto-

de d’entrada (interfície basada en Visió). 

 B3. Inclusió d’opcions per ajustar sensi-

tivitat dels mètodes d’entrada (ambdós). 

 I5. Regulació de la velocitat del joc. 

Els requisits especificats es classifiquen de la 

següent manera i són els següents: 

6.1. Projecte 

- Ha de ser un joc estil ‘endless jumper’: joc 

addictiu que juga amb la gravetat i en què 

l’objectiu és evitar que el personatge toqui el 

terra mentre es va pujant cap a una altura infi-

nita, rebotant sobre plataformes. 

- El joc ha de disposar d’elements que donin 

varietat a la jugabilitat. 

- S’ha de disposar de mètodes d’entrada ade-

quats a tots els perfils d’usuari (acceleròmetre i 

head-tracking, per a discapacitats motors). 

- S’ha d’adaptar el millor possible a qualsevol 

perfil d’usuari, per exemple donant paràmetres 

de configuració. 

- S’ha de promoure la superació personal de 

reptes, disposant per exemple d’un ranking. 

- Com a conseqüència de la col·laboració de 

l’empresa Inisle, s’ha de publicitar l’empresa i 

donar facilitats de contacte amb ells. 

6.2. Hardware 

- S’ha de desenvolupar en dispositius mòbils de 

gama mitja i que disposin de càmera frontal.  

- Per programar-ho, es necessita un ordinador 

que disposi d’unes característiques de proces-

sament altes adequades. 

6.3. Software 

- S’ha de desenvolupar en els sistemes operatius 

principals del mercat (Android e iOS). 

- S’ha de fer servir Unity, que permet exportar 

senzillament a sistemes operatius mòbils. 

6.4. Usabilitat i Accessibilitat 

- La interfície gràfica ha d’estar ben formada i ha 

de ser atractiva visualment. 

- La interacció ha d’esser senzilla, per això, la 

interfície ha de ser molt simple amb la menor 

entrada de text possible i amb botons  (Enfocat 

a nins, persones majors i discapacitats cogni-

tius). 

- Tots els elements interactius han de ser grans i 

visibles (Enfocat a nins, persones majors, dis-

capacitats cognitius, visuals i motors). 

- Els colors i les formes han de ser suaus i ade-

quats als trastorns visuals (Enfocat a discapaci-

tats visuals). 

- Execució fluïda per a millorar l’experiència 

d’usuari. El joc ha de ser eficient. 

- Ha de ser entretingut i ha de tenir una corba 

d’aprenentatge suau. 

- S’ha de proporcionar ajuda visual i ajuda 

auditiva en els diferents esdeveniments del joc 

(Enfocat a discapacitats visuals i auditius). 

- S’ha de mantenir la consistència d’idiomes, 

fonts, icones, etc. 

- S’ha de cuidar l’aspecte visual dels menús, 

botons, etc. per a una bona experiència 

d’usuari. 

- S’ha de disposar d’un menú principal atractiu. 

6.5. Funcionals 

- S’ha de permetre fàcilment l’inici d’una nova 

partida. 

- S’ha de permetre l’accés senzill al Ranking per 

poder visualitzar les 10 millors puntuacions en-

registrades. 

- A cada puntuació li correspon un nom indicatiu 

de qui ha realitzat determinada puntuació. S’ha 

de poder modificar. 

- El joc ha de tenir la pantalla de configuració 

accessible i ha de permetre la configuració de: 



nom, velocitat, selecció de mètode d’entrada i 

la sensitivitat del mateix. 

- Ha de permetre jugar amb acceleròmetre i amb 

Head-Tracker a partir de moviments horitzon-

tals (angle de guerxament (roll) al cas de 

l’acceleròmetre).  

- En tot moment s’ha de poder tornar enrere a les 

pantalles anteriors. 

- Ha d’incorporar elements que li donin vida al 

joc, com enemics, plataformes mòbils, molles 

que permetin rebotar a més altura, etc. 

- La puntuació ha d’anar lligada a l’altura que 

s’aconsegueixi arribar. 

- S’ha de disposar d’un comptador que vagi 

indicant la puntuació en cada moment. 

- Si la puntuació entra dins les 10 millors puntu-

acions, s’ha de notificar a l’usuari. 

- Si la puntuació ha superat la millor marca, s’ha 

de notificar a l’usuari. 

- Ha de contenir una pantalla indicativa de que el 

joc ha acabat, mostrant la puntuació obtinguda 

i una comparativa respecte a la millor puntua-

ció enregistrada. 

- Des de la pantalla indicativa de que el joc ha 

finalitzat (pantalla de Game Over), s’ha de te-

nir un accés directe a les 10 millors puntuaci-

ons i ha de permetre començar una nova parti-

da i tornar al menú inicial. 

7. Producció dissenys 

El sistema s’ha implementat emprant Unity per 

les facilitats que proporciona per programar video-

jocs i per donar suport multiplataforma. Permet el 

desenvolupament de videojocs utilitzant diferents 

components (prefabricats o no) als quals se’ls hi 

apliquen característiques predefinides que els hi 

assigna un comportament. A més, suporta 

l’assignació de scripts programats en C# que per-

meten personalitzar el comportament dels compo-

nents anteriors a gust del programador.  

Com a requisit inicial ja esmentat, s’han progra-

mat dos mètodes d’entrada diferents. Per una part, 

es permet jugar al joc a partir de la inclinació del 

dispositiu mòbil, gràcies al acceleròmetre. Un 

acceleròmetre és un sensor present als dispositius 

mòbils (però no exclusivament) que permet mesurar 

acceleracions per convertir-les després en senyals 

elèctrics. En aquest cas, quan detecta una accelera-

ció provinent de la inclinació del dispositiu cap un 

costat, Unity accepta aquesta entrada i la converteix 

en una unitat mesurable que es transforma en un 

moviment del personatge.  

Per altra part, també es fa servir la interfície ba-

sada en Visió, proporcionada per la empresa Inisle 

com un plugin instal·lable a Unity. Aquesta interfí-

cie s’anomena FaceMe i és una adaptació del siste-

ma SINA als dispositius mòbils (Fig. 6). Funciona a 

partir de la detecció del nas i fent un seguiment de 

la seva posició, que FaceMe i Unity permeten 

traduir-la a unitats mesurables que s’acaben trans-

formant en moviments del personatge principal. 

 

 
Figura 6.- Esquema de funcionament de FaceMe 

 

A partir dels requisits esmentats i per produir els 

dissenys del joc, s’ha utilitzat un procés de prototi-

pat software. 

A continuació, s’explica el procés de producció 

elegit, els mètodes d’entrada, les decisions de 

disseny i captures de pantalla representatives del 

sistema final del joc. 

7.1. Prototipat software 

Un procés de prototipat software és aquell en que 

el desenvolupament d’un sistema software s’ha 

realitzat iterativament i, on cada iteració mostra un 

disseny que simula o té implementades parts del 

sistema final, classificades en: tasques, distribució 

en pantalla i de la informació, disseny gràfic i look 

& feel i aspectes tècnics. Cada iteració finalitza 

amb una avaluació d’usuari que marca el rumb de 

la següent iteració. Aquests usuaris són usuaris 

externs al procés de disseny, desenvolupament i 

d’avaluació del sistema final. 

La utilització de prototipus ajuda a  involucrar als 

usuaris de manera més participativa en el disseny i 

permet explorar i decidir sobre diferents alternati-

ves. 

En aquest cas, ha estat un procés de prototipat 

software en sentit vertical, en que hi havia poques 

funcionalitats però totalment implementades. A 

més, s’ha fet un prototipus de alta fidelitat, és a dir, 

s’han emprat les eines de desenvolupament finals 

per realitzar els prototipus i s’han fet prototipus 

totalment funcionals, completament interactiu, 

d’aspecte similar al sistema final, amb elevats costs 

de desenvolupament i que requereixen molt de 

recursos. 



7.2. Decisions de disseny 

En una primera iteració, la més costosa, es va 

dissenyar la jugabilitat. Es va decidir realitzar un 

joc de l’estil ‘endless jumper’ per el seu component 

addictiu amb l’ajut dels dos sistemes d’interacció 

esmentats: acceleròmetre, que permet jugar a Face-

Jump inclinant només el dispositiu; i mitjançant la 

interfície basada en Visió, anomenada FaceMe [36]. 

La decisió del tipus de joc, va ser degut a la cerca 

d’un joc divertit, amb una interacció senzilla i que 

només necessités un moviment horitzontal. A més, 

es va decidir optar per la incorporació de enemics i 

de plataformes de diferents tipus (mòbils en l’eix 

horitzontal, en l’eix vertical e inclús una plataforma 

(en forma de molla) que permeti rebotar més 

amunt), per donar una major varietat d’elements 

jugables. 

Respecte els recursos gràfics, es va trobar un per-

sonatge d’aspecte robòtic ben caracteritzat que 

podia fer el paper de personatge principal i, a partir 

d’aquí, el joc es va desenvolupar al voltant 

d’aquest. El background o el fons de les pantalles té 

aspectes de canonades i components informà-

tics/robòtics centrats en la figura del personatge, 

així com també s’han escollit altres robots com a 

enemics i un estil de font digital per donar-li un 

component tecnològic. A més, s’ha considerat 

també, de la mateixa manera, l’aspecte de les 

capses contenidores (envoltats de canonades) i els 

botons.  

Definida la jugabilitat i els recursos gràfics, es va 

iniciar el procés de disseny de les pantalles i la 

navegació entre elles (Fig. 7).  

 

 
Figura 7.- Transició de les pantalles de navegació 

 

Seguidament, es varen acabar la resta de funcio-

nalitats previstes: rankings, modificació de paràme-

tres dels mètodes d’entrada i del joc, problemes 

d’usabilitat, etc. 

Les següents decisions que es prengueren per 

adaptar el joc als perfils d’usuari i que no estan 

especificats als requisits són els següents: 

- Nins, persones majors i discapacitats cognitius: 

S’han amagat les parts de configuració de pa-

ràmetres avançats. 

- Discapacitats auditius: En els casos de imple-

mentació de notificacions via so, s’ha comple-

mentat mitjançant senyals visuals i hàptics. 

- Discapacitats visuals: S’han intentat evitar els 

colors vermells i verds (confusible amb grocs, 

taronges i beis) o en cas contrari e inevitable, 

es presenten alternatives visuals en forma de 

text. La resta de colors s’han comprovat a par-

tir d’una extensió del navegador web Google 

Chrome anomenada Spectrum. 

7.3. Scripts creats 

Per a cada una de les pantalles descrites a la Fi-

gura 7 (Scenes a Unity) , s’han programat diferents 

scripts per a configurar el comportament del joc: 

7.3.1. Menú principal 

- A part dels elements estàtics incorporats (títol, 

icona del joc i els botons de les xarxes socials), 

a l’escena corresponent al menú principal se li 

ha assignat l’script MainMenu que dibuixa la 

capsa contenidora i els tres botons que duen a 

la nova partida, ranking i opcions (Fig. 8). 

- A totes les pantalles, també, hi ha un compo-

nent que sempre està present i és l’encarregat 

de contenir i guardar estàticament totes les da-

des d’interès compartides com els aspectes de 

la configuració. Aquest s’anomena GameStat i 

té associat l’script GameStat. 

 

 
Figura 8.- Pantalla inicial 

7.3.2. Pantalla de joc 

És la que té més scripts associats, sobretot per la 

quantitat de components instal·lats (Fig. 9): 

- A la càmera principal de l’aplicació, que per-

met visualitzar el que es veu a la pantalla de joc 

se l’hi ha assignat els scripts: 

o CameraFollow, s’encarrega del fun-

cionament principal del joc: segueix al 

personatge, actualitza el marcador de 

puntuacions, i notifica de la generació 

dels elements interactius (blocs està-



tics i dinàmics, enemics, etc.) a ex-

cepció del personatge robòtic. També 

ajusta la corba d’aprenentatge de la 

velocitat del joc i guarda a base de da-

des les puntuacions del joc i si ha en-

trat o no al ranking. 

o AspectUtility, ajusta la relació 

d’aspecte de la pantalla. 

o FPSDisplay, permet mostrar la tasa 

de frames per segon per comprovar el 

rendiment del joc al dispositiu. 

- Al generador de blocs (un element GameObject 

de Unity, que és la entitat bàsica configurable), 

se li assigna l’SpawnerScript, que s’encarrega 

de rebre notificacions de CameraFollow grà-

cies a NotificationCenter i generar aleatòria-

ment (segons uns paràmetres modificats depe-

nent de la puntuació) els diferents tipus de 

blocs o molles, que també tenen els seus scripts 

personalitzats que fan que es moguin 

(UpDownBouncer i MovingBouncer). 

- Al DeathBox, o el GameObject encarregat de 

de destruir els elements creats (per motius 

d’eficiència) que es troba sempre a la part de 

baix de la pantalla, se li assigna el DeathScript 

que s’encarrega d’esborrar tot allò que hi 

col·lisiona, i en cas de que toqui al personatge 

principal, activa la pantalla de GameOver. 

- Al generador d’enemics se li assigna 

l’EnemyGenerator, que, al igual que el gene-

rador de blocs, quan rep notificació del Came-

raFollow s’encarrega de generar un enemic 

aleatori de la llista d’enemics possibles. A més, 

cada enemic té el seu script que provoca la des-

trucció del personatge si el toquen (EnemyS-

cript) provocant un senyal vibratori si està ha-

bilitat i un que permet el seu moviment 

(EnemyMovement). 

- Per acabar, al personatge robòtic se li assignen 

diferents scripts: 

o AccelerometerInput, que permet, a 

partir de la inclinació del dispositiu 

mòbil, moure el personatge. 

o MyFaceMeListener, que permet 

moure el personatge gràcies al head-

tracker proporcionat pel plugin de 

Unity suportat per FaceMeListener i 

FaceMeManager. 

o Wrap, que transporta al personatge a 

l’altra costat de la pantalla si surt dels 

límits de la pantalla, donant una sen-

sació de que el espai del joc és un bu-

cle (quan mous el personatge tot a la 

dreta, enlloc de xocar amb la paret, 

apareix per l’esquerra). 

 

 
Figura 9.- Pantalla de joc. 

7.3.3. Pantalla de GameOver 

- La Càmara principal només disposa d’un 

script, el GameOverMenu, que pinta els bo-

tons que es veuen a la captura i els asteriscs 

quan una puntuació entra al Top 10 (inclòs el 

Top 1) (Fig. 10). 

 

 
Figura 10.- Pantalla de GameOver 

 

- Els texts que representen a les puntuacions, si 

aquesta entra en el Top 10 o supera la millor, 

tenen una petita animació representada pels 

scripts PointAnimation i PointMaxAnimati-

on. A més, Points és el que pinta quina és la 

puntuació actual aconseguida i quina és la més 

alta, amb la ajuda de GameStat. 

7.3.4. Ranking 

- La pantalla de Ranking (Fig. 11) només té 

l’script Ranking, que pinta dins la capsa con-

tenidora les 10 millors puntuacions: 

 



 
Figura 11.- Pantalla de Ranking 

 

7.3.5. Pantalla de Configuració 

- De la mateixa manera que la pantalla de 

Ranking, la pantalla de Configuració (Fig. 12) 

només té un script (OptionsMenu) que pinta 

tot els components que poden veure a la captu-

ra de pantalla: 

 

 
Figura 12.- Pantalla de Configuració 

7.3.6. Pantalla de calibració 

- Per a la pantalla anterior a la pantalla de joc, en 

el cas de que es vulgui jugar amb el moviment 

del cap, s’ha utilitzat dos scripts, un que 

s’encarrega de pintar els texts i el botó (He-

adTrackMenu) i l’altre (CameraController) 

que s’encarrega de carregar d’activar la càmera 

frontal del dispositiu per a que l’usuari pugui 

referenciar on ha de posar el cap perquè Face-

Me li detecti. 

8. Avaluació dissenys 

Les avaluacions realitzades, per una part, com-

pleixen el seu propòsit de puntuar aspectes com 

l’efectivitat, la fatiga de l’usuari, la usabilitat i la 

‘diversió’ o enjoyment/gameplay del joc i, per altre, 

avaluar comparativament els dos mètodes d’entrada 

seguint un disseny within-group, és a dir, tots els 

participants avaluaran ambos sistemes. 

S’escullen a un total de 12 persones diferents 

d’entre 21 i 68 anys, sent 6 homes i 6 dones dels 

quals 5 tenien experiència amb el Head-Tracker i 4 

en tenien amb l’acceleròmetre. Tots els participants 

són usuaris sense discapacitat motora però han 

servit per demostrar l’accessibilitat del joc degut al 

rang d’edat i la experiència amb els mètodes 

d’entrada.  

No hi ha temps límit per a la prova i la meitat 

dels participants comencen utilitzant 

l’acceleròmetre i l’altra meitat fent servir FaceMe 

per després jugar amb l’altre mètode d’entrada per 

evitar que l’aprenentatge o la fatiga puguin tenir 

influència. Disposen de dues partides 

d’entrenament i el seu objectiu és realitzar cinc 

partides on la puntuació hagi superat els 30 punts. 

S’avaluen l’efectivitat, la fatiga causada, la usa-

bilitat i l’enjoyment/gameplay:  

8.1. Efectivitat 

Capacitat d’assolir o no les tasques definides. 

S’avalua, en aquest cas, si els usuaris han aconse-

guit o no les següents tasques segons els rols defi-

nits a la descripció del context d’ús: 

- Persona de suport: 

o Configurar el joc per a poder 

usar l’acceleròmetre amb una 

sensibilitat igual a 15 punts. 

o Configurar el joc per a poder 

jugar utilitzant FaceMe amb 

una sensibilitat igual o similar 

a 3 punts. 

- Jugador: 

o Jugar una partida amb una mí-

nima puntuació de 30 punts. 

 

Per avaluar-ho s’ha comprovat que el participant 

ha sabut realitzar las tasca proposada al seu primer 

intent per demostrar el nivell d’accessibilitat del joc 

(la tasca de jugar s’ha comptabilitzat una vegada 

han acabat les partides d’entrenament): 

 

 
Configurar 

acceleròmetre 

Configurar 

FaceMe 
Jugar 

Sí 83.3% 83.3% 66.6% 

No 16.6% 16.6% 33.3% 

Taula 2.- Resultats de qüestionari d’Efectivitat. 

 



Els motius principals pels quals les configuraci-

ons dels mètodes d’entrada no s’han assolit (Taula 

2) han estat confusions en la interfície gràfica: per 

una part, els participants han entès que el botó que 

mostrava la ‘Configuració Avançada’ era una eti-

queta per la petita mida del ‘Toggle’; per altra, el 

text indicatiu de que el mètode d’entrada Accele-

ròmetre estava seleccionat es confonia amb el fons 

de la capsa contenidora. Ambdues fonts de confusió 

es poden arreglar augmentant la mida del botó i 

canviant el color del text seleccionat o canviant el 

color de fons de la capsa contenidora. 

Per altra costat, el motiu pel qual no han superat 

la tasca d’aconseguir una puntuació mínima de 30 

punts a la seva primera partida (després de les 

d’entrenament) ha estat la falta d’adaptació a cada 

sistema emprat i la necessitat de disposar d’alguna 

més. 

8.2. Fatiga 

En aquest apartat s’avalua el nivell de cansament 

físic i la comoditat de l’usuari en cada un dels 

mètodes d’entrada una vegada jugades les 10 parti-

des totals reglamentàries (no es compten les 

d’entrenament). Per fer-ho, es segueix un qüestio-

nari adaptat de la ISO 9241-9 [37]. 

Com que es realitza un qüestionari de fati-

ga/comoditat per cada mètode d’entrada, es pot 

avaluar comparativament quin dels dos ha cansat 

menys físicament als participants. 

El qüestionari consta de 8 preguntes avaluades 

entre 1 i 7 per cada entrada, sent 1 la pitjor valora-

ció i 7 la millor. Aquestes són: 

1. Força d’actuació requerida. 

2. Suavitat d’ús. 

3. Esforços requerits per l’actuació. 

4. Exactitud. 

5. Velocitat d’ús. 

6. Comoditat general. 

7. Funcionament global del dispositiu 

d’entrada. 

8. Fatiga del coll o de les extremitats supe-

riors (depenent de la entrada). 

 

ACCELERÒMETRE 

Pregunta Mitja 
Desviació 

estàndard 

1 6.33 0.65 

2 6.33 0.65 

3 6.58 0.66 

4 6.58 0.51 

5 6.41 0.79 

6 6.33 0.77 

7 6.66 0.49 

8 6.25 1.28 

Taula 3.- Resultats del qüestionari adaptat amb 

Acceleròmetre. 

 

FACEME 

Pregunta Mitja 
Desviació 

estàndard 

1 5.25 1.28 

2 5.16 1.58 

3 4.91 1.72 

4 5.16 1.46 

5 5.5 0.904 

6 4.91 1.67 

7 4.91 1.44 

8 5.5 1.67 

Taula 4.- Resultats del qüestionari adaptat amb 

FaceMe. 

 

Com es pot comprovar a les Taules 3 i 4, en ge-

neral, utilitzar l’acceleròmetre comporta resultats 

menys cansats i més còmodes pels participants. A 

més, el grau de dispersió de les dades recollides és 

menor, també, per l’acceleròmetre, veient-se dife-

rències més elevades amb FaceMe.  

Això pot ser degut a la falta d’adaptació a un sis-

tema com FaceMe, on pot ser més incòmode per 

uns tenir el dispositiu sempre fixo i a una determi-

nada distància que per altres.  

8.3. Usabilitat i satisfacció  

S’empra el SUS (System Usability Scale) [38] 

per mesurar la mètrica en la que un producte es pot 

usar per determinats usuaris per aconseguir objec-

tius específics en un context d’ús especificat. 

El SUS consta de 10 qüestions a valorar en una 

escala de Likert d’1 a 5, segons si l’usuari n’està o 

no d’acord (1 és totalment en desacord i 5 és total-

ment d’acord). Segons els estudis [39], [40], els 

sistemes que reben una avaluació sobre 68 estan per 

damunt de la mitja (respecte a una puntuació de 

100).  

 

Mètode d’entrada Mitja SUS 

Acceleròmetre 92.3 

FaceMe 81.02 

Taula 5.- Valors obtinguts del SUS per ambdós 

mètodes d’entrada. 

 

A la Taula 5 es pot veure com l’acceleròmetre ha 

obtingut un valor superior a FaceMe però, en amb-

dós casos, la puntuació ha estat superior a la mitja. 

Segons Bangor [40], a l’escala de valoració adjecti-

va, aquests resultats es tradueixen a que FaceMe té 

una valoració bona i propera a l’excel·lent, mentre 

que l’acceleròmetre es troba en el nivell excel·lent. 

 



8.4. Enjoyment/Gameplay 

De la mateixa manera que es mesura la usabilitat 

d’un sistema, els jocs tenen la seva pròpia mètrica 

per mesurar el grau d’addicció, ‘diversió’ o experi-

ència de jugabilitat. S’ha seguit el GEQ (Game 

Engagement Questionnaire) [41] que avalua els 

videojocs en general, on es respon a 19 aspectes, 

dividit en quatre categories, amb puntuacions de l’1 

al 5: 

 Immersió: Ficar-se de ple en el joc en 

termes de jugabilitat mantenint lleuge-

rament la constància del context en què 

es troba l’usuari. 

 Presència: definida com tenir 

l’experiència d’estar dins un ambient 

virtual. 

 Flux (Flow): descriu els sentiments sor-

gits de l’equilibri entre habilitats de 

l’usuari i la sensació de repte. També 

descriu la sensació d’estar en control i 

experimentar distorsions temporals. 

 Absorció psicològica: descriu el ‘en-

gagement’ total. Implica un estat alterat 

de la consciència (separació de pensa-

ments i sentiments). 

 

Categoria Mitja 
Desviació 

estàndard 

Immersió 4.16 1.02 

Presència 3.89 0.92 

Flux 2.74 0.71 

Absorció 1.91 0.82 

Taula 6.- Resultats de GEQ per categories.  

 

Segons els resultats representats a la Taula 6, i 

tenint en compte el tipus de joc que és FaceJump, 

es pot resumir en què els participants consideren 

que FaceJump és un joc que requereix un grau 

d’atenció que permet al usuari abstreure’s del seu 

context habitual (Immersió i Presència). També 

s’entén que és senzill (no requereix molta habilitat 

de l’usuari) però que al mateix temps significa un 

repte a superar tenint la sensació de pèrdua de 

control per la automatització del joc (obliga al 

personatge a anar rebotant). A més, per la simplici-

tat del joc i la curta durada de les partides, no 

s’arriba a donar lloc un estat alterat de la conscièn-

cia com si passaria en jocs amb major càrrega 

argumental o major capacitat visual. 

 

Per altra part, s’han enregistrat totes les puntua-

cions dels participants i s’han obtingut els següents 

resultats (Taula 7): 

 

 

 

Mètode d’entrada 
Puntuació mitja per 

partida 

Acceleròmetre 83.45 

FaceMe 60.23 

Taula 7.- Puntuació mitja per partida per entrada. 

9. Treballs futurs 

Encara que FaceJump ha quedat complert com un 

joc accessible per a tothom però enfocat especial-

ment en els discapacitats motors, han quedat pen-

dents algunes funcionalitats que li donarien encara 

més joc, sobretot de caràcter social. 

Sense entrar en la presència de nous escenaris, 

personatges, enemics, etc. o millores en els algo-

rismes de jugabilitat, és un fet que li falta el com-

ponent social bàsic que tenen els jocs actualment. 

D’aquesta manera, d’entre les possibles novetats 

que es podrien afegir, algunes d’elles serien la 

possibilitat de poder compartir la teva puntuació a 

través de qualsevol xarxa social o inclús per e-mail 

i, també, la incorporació d’un ranking online amb 

les 10 millors puntuacions del món o per categories 

com classificar les puntuacions per període de 

temps (les 10 millors del dia, de la setmana, etc.) o 

per lloc de procedència (per països). 

10.  Conclusions 

Aquest document descriu el procés de desenvo-

lupament d’un joc accessible per a tots, però centrat 

especialment amb les persones amb una discapaci-

tat motora a les seves extremitats superiors. Per a 

fer-ho s’han seguit un procés de DCU configurant 

fins a dos mètodes d’entrada diferents (acceleròme-

tre i una interfície basada en Visió) que han estat 

comparats a nivell de fatiga i d’usabilitat. 

El procés s’ha realitzat a partir de Unity i destinat 

a dispositius mòbils i, en particular, als principals 

sistemes operatius mòbils (iOS i Android). 

A pesar de que les avaluacions s’han realitzat 

amb persones sense discapacitat i mostrant uns 

resultats satisfactoris, caldria fer avaluacions amb 

usuaris amb discapacitats motores. 

Finalment, comentar que en aquest treball, s’han 

emprat coneixements adquirits al Màster en Engi-

nyeria Informàtica com són, en menor o major 

grau: Enginyeria de la Usabilitat, Planificació i 

Direcció de Projectes, Experiència d’Usuari, Tecno-

logies de Desenvolupament d’Aplicacions per a 

Dispositius Mòbils i Sistemes Basats en el Conei-

xement. 
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