Usabilitat i anàlisis de jocs
Professor: Federico Slivka

Fitxa assignatura
Nom (codi)
Tipus
Titulacions on s’imparteix
Coneixements previs
ECTS
Setmanes docents
Hores classe aula setmana
Hores classe aula totals (%)
Hores de treball personal totals (%)
Total hores
Hores/ECTS

Usabilitat i anàlisis de jocs
Semestral (2on semestre, 1r curs)
Graduat/a en Noves Tecnologies Interactives
-6
15
4
40%
60%
150
25

Metodologia
La metodologia emprada en aquesta assignatura es fonamenta en les classes
magistrals, les discussions i treballs en grup a classe i l’aplicació de tot el que
s’explica via llenguatge de programació i enfoc eminentment pràctic.
1. Hores de tutoria: Els alumnes disposen de franja horària setmanal per a
parlar amb el professor responsable de dubtes relatius a teoria, pràctica,
problemes i exercicis.
2. Fòrums de debat: L’assignatura disposarà de suport dins del campus virtual
del centre i per tant serà possible habilitar fòrums de discussió on es publicaran
preguntes i respostes als problemes plantejats.
3. Consulta de webgrafia: A classe amb els alumnes, el professor consulta i
mostra fonts documentals rellevants.
4. Classes magistrals: Fonamentalment teòriques, amb suport audiovisual
depenent de la sessió en concret, i fomentant sempre la participació (discussió)
de l’alumnat mitjançant preguntes i suggeriments.
5. Pràctica: via llenguatge de programació que permet realitzar el que s’ha
explicat des d’un punt de vista teòric.

Competències


Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball
o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que
solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la
resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.



Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades
rellevants ( normalment dins la seva àrea d'estudi ) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social,
científica o ètica.



Coneixement i comprensió en un nivell introductori els principals
enfocaments en l'estudi del comportament i l'activitat mental.



Comprensió i domini dels elements que configuren la narració
audiovisual interactiva, distingint els recursos narratius característics
dels diferents gèneres i formats en el seu context històric.

Resultats d’aprenentatge

(VARIAR SI ÉS NECESSARI)



Coneixerà l'evolució històrica dels jocs i entendrà la relació entre la
tecnologia disponible en cada moment i el tipus de jocs que aquesta
tecnologia fa possible.



Aprendrà les principals tècniques d'avaluació empírica de l'experiència
de joc i serà capaç de planificar i dur a terme els experiments necessaris
per realitzar aquesta avaluació sobre exemples concrets.

