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VIDEOJOCS: NI TAN BONS NI TAN DOLENTS

Juguen només amb pantalles i
perden l'oci analògic.

S'aïllen de tot.
Accedeixen a jocs addictius o que
inciten a la violència.

Participen de fòrums en els quals es
relacionen amb persones
desconegudes.

Les mares i pares, mitjançant una
comunicació adequada amb el
corresponent temps de qualitat amb els
nostres fills i filles, buscarem evitar que:

Podem previndre-ho no sols controlant
el temps o evitant els perills, sinó també
i sobretot prenent decisions informades
i interessant-nos pel món connectat que
atrau les nostres filles i fills.

El joc forma part de totes les etapes del
desenvolupament humà, ajudant a la
integració social i el desenvolupament
cognitiu.

Es tracta d’un exercici recreatiu o de
competició sotmès a regles, en el qual es
guanya o es perd.

Amb l’aparició de les noves tecnologies,

apareixen els primers videojocs que han
passat actualment a ser la principal font
d’entreteniment i no sols entre els/les joves.

Els videojocs amplien més la franja d’edat
del seu ús. Els menors d’edat són els que
major ús fan d’aquesta forma d’oci, però les
xifres en població adulta no poden ser
menyspreades.



El concepte "freemium" (Free +

Premium) , consisteix a oferir un
servei bàsic de manera gratuïta,

realitzant cobraments si desitges
accedir a modalitats o serveis més

avançats. 
 

En el cas dels videojocs, serien
aquells relacionats amb

personatges, continguts,  funcions
de joc, equipament...

TWITCH: Plataforma que permet als usuaris veure i dur a terme emissions en directe.

Els streamers transmeten un esdeveniment en temps real i interactuen amb
l'audiència (viewers), que es comuniquen a través del xat. Es va crear específicament
per a videojocs, però actualment ha augmentat la seua varietat de contingut.

DISCORD: És una plataforma de xat en format text, vídeo i veu, creada principalment

per a facilitar la comunicació i poder compartir continguts entre la comunitat
d'usuaris de videojocs.

STEAM: És la plataforma líder de distribució digital de jocs de PC; Va nàixer al

setembre de 2003 de la mà de Valve, i en ella trobem títols tant de xicotets
desenvolupadors independents com de grans estudis. Poden emmagatzemar i
col·leccionar una immensa biblioteca de jocs digitals, a més de conviure amb una
comunitat (Steam Community) de gamers tan apassionats pels videojocs com ells.

Després de superar o completar
determinades accions del joc, els
jugadors reben una recompensa
(article virtual), que l'usuari
compra amb diners reals, on el
contingut és desconegut fins que
s'ha pagat prèviament per ell.

Ofereixen premis amb diversos
valors, que inciten els jugadors a
continuar amb els pagaments i a
arriscar per a obtenir millors
recompenses. 
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¿Sabíes que...?

Les compres integrades es poden
realitzar durant el desenvolupament del
joc, però també poden estar disponibles
com a articles separats en botigues en

línia fora d'aquest.
Al final no és tan gratuït com diuen, no?

LOOT BOXES 
O CAIXES 

DE RECOMPENSA

PLATAFORMES RELACIONADES AMB VIDEOJOCS:



Tal volta els nostres fills i
filles es descarreguen jocs i

no s'assabentem.....
 

 
 

 

Una cosa és el PEGI com a edat
recomanada i altra cosa és la llei

de protecció de dades.
que ens diu que podrà procedir-

se al tractament de les dades
dels majors de catorze anys amb

el seu consentiment. En el cas
dels menors de catorze anys es
requerirà el consentiment dels

pares o tutors.
Per això, no és legal l'ús de certes 
 aplicacions per menors de 14 anys

i està prohibit que es registren
sense el consentiment previ dels

seus tutors legals.
 

art. 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
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SAPS QUE HI HA DARRERE D'AQUESTS SIMBOLS?

Es mostra violència més gràfica cap a personatges de fantasia i/o
violència no gràfica cap a personatges d'aspecte humà o cap a animals.
Poden apareixen cossos nuets i un llenguatge grosser suau sense
paraulotes sexuals.

La representació de la violència (o activitat sexual) aconsegueix un nivell
similar al que caldria esperar en la vida real. Llenguatge grosse,

continguts relacionats amb el consum de drogues i la representació
d'activitats delictives.

La  violència aconsegueix tal grau que es converteix en representació de
violència brutal o inclou elements específics de violència. Representació
de violència que produeix repugnància en l'espectador.

El contingut dels jocs amb aquesta classificació es considera apte per a
tots els grups d'edats. S'accepta cert grau de violència dins d'un context
còmic. No ha de sentir-se llenguatge groller, no ha de contindre escenes
de nu ni fer cap referència a l'activitat sexual.

Poden considerar-se aptes per a aquesta categoria els jocs que
normalment es classificarien dins de la categoria anterior però que a
més continguen escenes o sons que puguen espantar. Es permeten
escenes de nu parcial, però mai en un context sexual.
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GLOSSARI

En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221

CODI PEGI: Són les sigles de Pan European Game Information. Es tracta de la etiqueta que apareix a
la cantonada de les caràtules dels videojocs i que indica l'edat recomanada amb un número i un codi de
color.

RPG: Significa Rol Playing Game, és a dir, joc de rol. El jugador adopta el paper d'un personatge que
pot avançar, evolucionar i canviar en un món amb enemics, botigues, objectes per a vendre o usar i
atacs especials. Tenen una corba d'aprenentatge molt elevada, com els d'estratègia. El normal és
tindre una categoria com a jugador i guanyar rangs segons les partides guanyades. Deixar el joc pot
significar tirar moltes hores al fem. Com el League of Legends, més conegut com LOL.

SHOOTER: Significa tirador i es relaciona amb el gènere d'acció on el principal objectiu és matar els
enemics de la mà de les armes de foc i disparant. Un jugador s'obri pas en el joc amb l'ús de les armes.
Hi ha de dos clases. El FPS és els first person shooter, la perspectiva del joc és en primera persona,
com el Call of Duty i el TPS és els third person shooter, en aquest subgènere el jugador té una
perspectiva en tercera persona, com al Fornite.

GAMER: Jugador de videojocs, una persona que es dedica el seu temps (lliure o no) a jugar als
videojocs. Un gamer és tot aquell que controla el món dels videojocs perquè és el seu hobbie per
excel·lència, i fins i tot en alguns casos pot ser considerat com un treball, ja que hi ha gamers
professionals que dediquen el seu temps complet a això.

 

"Els jocs infantils no són tals jocs,
sinó les seves més serioses activitats."
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

 

Pròximament al butlletí d'agost...

"VIDEOJOCS, ENTRE L'ÚS I L'ABÚS"
 

 

 

 RECORDA!

No sols és el temps
que passa jugant,
és amb qui juga,
com juga i a què

juga... i sobretot si
estàs acompanyant
als teus fills i filles

en eixe camí.

PARAULES RELACIONADES AMB ELS VIDEOJOCS
QUE HEM DE CONÉIXER...


