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Dinàmiques i motivadors pel producte digital
Dades generals













Codi de l’assignatura: 200313
Estudis: Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats
Curs acadèmic: 2016-2017
Descripció breu: Introducció als conceptes bàsics de la conducta i l’activitat mental en el context
dels continguts digitals interactius.
Crèdits ECTS: 6
Idioma principal de les classes: Català
S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Si
S'utilitzen documents en llengua anglesa: Si
Durada: semestral
Curs: primer
Semestre: 1S
Professorat: Héctor Fuster i Frederic Gil

Competències
Bàsiques i generals
Competències bàsiques:
[CB2] Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina 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 de la seva àrea d’estudi
Competències generals:
[CG4] Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements i
aptituds des de la Creativitat.

Específiques
[CE6] Capacitat per a analitzar els motivadors genèrics i específics que regeixen el comportament dels
usuaris i usuàries de cara a l’elaboració de mecàniques de joc adequades als interesos finals del
desenvolupament en curs

Resultats d’aprenentatge
[RA1] Comprendre els conceptes bàsics de Psicologia que són aplicables a l’avaluació de l’experiència d’ús
de continguts digitals i ser capaç d’aplicar aquest coneixement al disseny i a l’anàlisi de nous continguts
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Continguts
Descripció
Introducció als conceptes bàsics de la conducta i l’activitat mental en el context dels continguts digitals
interactius.

Índex
1- Condicionament
1.1- Condicionament clàssic
1.2- Condicionament operant
2- Aprenentatge
2.1- Aprenentatge cognitiu
2.2- Aprenentatge constructiu
3- Motivacions
3.1- Model jeràrquic de Maslow
3.2- Teoria de la auto-determinacio
3.3- Teoria del Flow
4- Peronalitat
4.1- Teoria dinàmica
4.2- Teoria dels tipus
4.3- Teoria dels trets
5- Emocions
5.1- Avaluació cognitiva
5.2- Models categòrics i dimensionals
5.3- Models computacionals
6- Presència
7- Addicció
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Metodologia docent
La matèria s’impartirà a través de classes magistrals i aquests coneixements s’hauran d’aplicar a productes
existents en el mercat, així com a la resolució de problemes donats pel professor.

Activitats formatives
Tipus

Hores amb
professor

Hores sense
professor

Total

Classes magistrals

Presencial

20

0

20

Seminaris/conferències

Presencial

4

0

Anàlisis del condicionament en
un producte

Presencial / Treball dirigit

16

20

36

Disseny de nivells

Presencial / Treball dirigit

20

40

60

Treball dirigit

0

30

30

60

90

150

Activitat

Crítica a les mecàniques de
motivació en un producte
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4

Avaluació i qualificació
Avaluació Continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada.

Sistema avaluació continuada
Id

Competència/es
associades

Calendari

Tipus
d’activitat

Descripció de l'activitat
Redacció d’un informe en que s’analitzen
els fenòmens propis del condicionament
clàssic i operant en un producte concret, i
en relació a la interacció de l’usuari amb
aquest producte.

P1a

[CE6]

Set. 4

Pràctica

P1b

[CB2]

Set. 6

Presentació

P1c

[CG4]

Set. 6

Valoració dels companys i el seu treball en
Valoració crítica equip, identificant les seves fortaleses i
debilitats.

P1d

[CB2]

Set. 6

Valoració crítica

Valoració personal sobre el propi treball,
així com les pròpies fortaleses i debilitats.
Crear un conjunt de sales de Portal 2 amb
Puzzle Maker / Hammer. Aquestes sales
han de suposar un aprenentatge en les
mecàniques e interaccions per a un
“target” específic que no hagi jugat amb
anterioritat a Portal 1 i 2. Les sales han de
ser creades tenint en compte els
conceptes tractats a classe sobre
aprenentatge i desenvolupament. S’haurà
de redactar un informe en que
s’especifiquin les decisions de disseny
lligades als conceptes treballats a classe.

Presentació a l’aula dels resultats de
l’informe.

P2a

[CE6]

Set. 11

Pràctica

P2b

[CB2]

Set. 11

Presentació

P2c

[CG4]

Set. 12

Valoració dels companys i el seu treball en
Valoració crítica equip, identificant les seves fortaleses i
debilitats.

P2d

[CB2]

Set. 12

Valoració crítica

Valoració personal sobre el propi treball,
així com les pròpies fortaleses i debilitats.

Pràctica

Elaboració d’un treball d’anàlisis i crítica,
en format lliure, en el que s’apliquen els
conceptes treballats sobre motivació a un
producte, àmbit o fenomen relacionat
amb els continguts digitals interactius.

P3
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Presentació a l’aula de les sales així com
el procés de disseny i les probes
realitzades.
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Càlcul de la nota final:
Nota final [avaluació] = 0.2 · [Nota_cond] + 0.3 · [Nota_apren] + 0.5 · [Nota_motiv]
[Nota_cond]
= ([P1a] · 0.6 + [P1b] · 0.25 + [P1c] · 0.15) * [P1d]
[Nota_apren]
= ([P2a] · 0.6 + [P2b] · 0.25 + [P2c] · 0.15) * [P2d]
[Nota_motiv]
= [P3] · 0.5
Els alumnes realitzaran tres pràctiques per als tres blocs temàtics principals (condicionament,
aprenentatge i motivacions). Alguns aspectes d’aquestes pràctiques s’avaluaran de forma conjunta
(informes i presentacions), i d’altres de forma individual (conclusions personals). Així mateix, els alumnes
es sotmetran a una avaluació per parells que afectarà a la seva nota en la pràctica (valoració dels
companys).
La primera pràctica refereix al condicionament clàssic i operant, i avalua un 20% de la nota de
l’assignatura. És una pràctica en grup u la nota divideix en l’informe (60%), la presentació a l’aula (25%) i
la valoració dels companys (15%).
Finalment, les conclusions personals ([P1d]) ponderen la nota de la pràctica. El valor d’aquest paràmetre
està entre 0.8 i 1.2.
La segona pràctica refereix a l’aprenentatge, i conté avalua 30% de la nota de l’assignatura. És una pràctica
en grup u la nota divideix en l’informe (60%), la presentació a l’aula (25%) i la valoració dels companys
(15%).
Finalment, les conclusions personals ([P2d]) ponderen la nota de la pràctica. El valor d’aquest paràmetre
està entre 0.8 i 1.2.
Finalment, la tercera pràctica refereix a motivacions, i avalua un 50% de la nota de l’assignatura. Es tracta
d’una pràctica individual i s’avalua íntegrament a través de l’informe o entregable facilitat per l’alumne.

Criteris:





Si l’alumne no es presenta a alguna activitat d’avaluació, es comptabilitzarà com a nota 0
Per a aplicar la fórmula de càlcul de la Nota final [avaluació], cal que totes les pràctiques hagin
estat entregades en el plaç determinat per a tal efecte. En cas contrari la Nota final [avaluació]
serà de NP.
El professor informarà a aquells alumnes que, degut a la seva excel·lència al llarg del curs, optin
a matrícula d’honor. Si l’alumne ho desitja, podrà realitzar una practica voluntària que, en ser
aprovada, li atorgarà la matrícula d’honor.
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Reavaluació

Sistema avaluació continuada: reavaluació
Reavaluació

Avaluació
Tipus
d’activitat

Id

Nota_cond

Pràctica

Id

RNota_cond

Calendari

Reavaluació

Tipus
d’activitat

Observació

Pràctica

Les notes combinades que
modulen el treball en
equip (b, c i d), són
eliminades en tant en
quant la reentrega es fa de
forma indiviudal.

Nota_apren

Pràctica

RNota_apren Reavaluació

Pràctica

Les notes combinades que
modulen el treball en
equip (b, c i d), són
eliminades en tant en
quant la reentrega es fa de
forma indiviudal.

Nota_motiv

Pràctica

RNota_motiv Reavaluació

Pràctica

-

Càlcul de la nota final:
Nota final [reavaluació] = [RNota_cond] · 0.2 + [RNota_apren] · 0.3 + [RNota_motiv] · 0.5
Criteris:




L’alumne que no hagi assolit el 5,0 a la Nota final [avaluació] haurà de refer de forma individual
aquelles pràctiques que estimi oportunes per tal d’augmentar la seva mitjana. La nova nota en
una pràctica específica substituirà a l’anterior, tot i que aquesta nova nota fos inferior a la de la
avaluació ordinària
Per a aplicar la fórmula de càlcul de la Nota final [reavaluació], cal que totes les pràctiques hagin
estat entregades en el plaç determinat per a tal efecte. En cas contrari la Nota final [reavaluació]
serà de NP
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Avaluació única

Sistema d’avaluació única
Id

Competència/es
associades

AA1

[CE6]

AA2

AA3

AA4

Calendari

Set. 11

[CE6]

Set. 11

[CB2], [CE6],
[CG4]

[CB2], [CE6],
[CG4]

Set. 15

Set. 15

Tipus
d’activitat

Descripció de l'activitat

Pràctica

Redacció d’un informe en que s’analitzen
els fenòmens propis del condicionament
clàssic i operant en un producte concret, i
en relació a la interacció de l’usuari amb
aquest producte.

Pràctica

Crear un conjunt de sales de Portal 2 amb
Puzzle Maker / Hammer. Aquestes sales
han de suposar un aprenentatge en les
mecàniques e interaccions per a un
“target” específic que no hagi jugat amb
anterioritat a Portal 1 i 2. Les sales han de
ser creades tenint en compte els
conceptes tractats a classe sobre
aprenentatge i desenvolupament. S’haurà
de redactar un informe en que
s’especifiquin les decisions de disseny
lligades als conceptes treballats a classe.

Pràctica

Elaboració d’un treball d’anàlisis i crítica,
en format lliure, en el que s’apliquen els
conceptes treballats sobre motivació a un
producte, àmbit o fenomen relacionat
amb els continguts digitals interactius.

Pràctica

Elaboració d’un treball d’anlàlisis i crítica,
en format lliure, en el que s’apliquen els
conceptes treballats a classe sobre
presència i emocions, a un producte
digital interactiu.

Càlcul de la nota final:
Nota final [avaluació] = [AA1] · 0.20 + [AA2] · 0.25 + [AA3] · 0.35 + [AA4] · 0.20
Criteris:



Si l’alumne no es presenta a alguna activitat d’avaluació, es comptabilitzarà com a nota 0
Per a aplicar la fórmula de càlcul de la Nota final [avaluació], cal que totes les pràctiques hagin
estat entregades en el plaç determinat per a tal efecte. En cas contrari la Nota final [avaluació]
serà de NP.
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Reavaluació

Sistema avaluació única: reavaluació
Reavaluació

Avaluació
Id

Tipus d’activitat

Id

Calendari

Tipus
d’activitat

AA1

Pràctica

AR1

Reavaluació

Pràctica

Nova data d’entrega

AA2

Pràctica

AR2

Reavaluació

Pràctica

Nova data d’entrega

AA3

Pràctica

AR3

Reavaluació

Pràctica

Nova data d’entrega

AA4

Pràctica

AR4

Reavaluació

Pràctica

Nova data d’entrega

Observació

Càlcul de la nota final:
Nota final [reavaluació] = [AR1] · 0.20 +[AR2] ·0.25 + [AR3] · 0.35 + [AR4] · 0.20
Criteris:




L’alumne que no hagi assolit el 5,0 a la Nota final [avaluació] haurà de refer de forma individual
aquelles pràctiques que estimi oportunes per tal d’augmentar la seva mitjana. La nova nota en
una pràctica específica substituirà a l’anterior, tot i que aquesta nova nota fos inferior a la de la
avaluació ordinària
Per a aplicar la fórmula de càlcul de la Nota final [reavaluació], cal que totes les pràctiques hagin
estat entregades en el plaç determinat per a tal efecte. En cas contrari la Nota final [reavaluació]
serà de NP

Criteris específics de la nota No Presentat:
Es considerarà un alumne no presentat quan no es presenti a una o més activitats d’avaluació.
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Assignatures recomanades
No n’hi ha
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Altres



El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació contínua. Si vols acollir-te a l’avaluació única, ho
has de comunicar per escrit al professor de l’assignatura i al coordinador de grau durant les dues
primeres setmanes del semestre
El calendari de les activitats d’avaluació és orientatiu. El professor concretarà el dia, hora i canal
de lliurament de l’activitat durant el curs i amb una antelació suficient
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