
Coorganitza Amb el suport de



Aquest 2021, tornem amb les accions culturals del Video Art Game, tot i la pandèmia,
hem intentat no estar parats... hem realitzat cursos/ tallers de gamificació per les
empreses, curosos d-AR (Realitat augmentada) per joves (i no tan joves),
col·laboracions amb l’Institut Montsià d’Amposta, amb Joventut i el VAG Kids 2019 i el
VAG Kids 2021, amb l’aposta de barrejar el lleure amb la cultura digital i aprendre el
món dels videojocs des de la cultura i l ’aprenentatge. 

Aquest octubre, tornem amb el VAG Experience, potser no tant impactant com el del
2019 a causa de la situació que estem vivint, però si amb moltes ganes i la necessitat
d’apropar aquesta cultura digital i del món dels videojocs a la societat, als joves i als
futurs professionals.

Divendres 1 octubre
Inauguració VAG 

Presentació VAG Experience
2021

Lloc:Col·legi de Monges
Data: 1 octubre 

Horari: 18:30

Xerrada "La importància de parlar de
videojocs als mitjans"

Gina Tost, reconeguda periodista a Catalunya
Ràdio de tecnología, videojocs i economía
mobile, ens introduirà al què és la gamificació,
com sorgeix i la importància dels videojocs i la
tecnologia als mitjans. 

Lloc: Antic Col·legi de les Monges
Data: 1 octubre 
Imparteix: Gina Tost 
Quota limitada

Xerrada''Gamificació en l'àmbit de la salut: de la
diagnosi a l'entrenament de professionals''

Parlarem sobre l’ús de la gamificació per a
realitzar diagnòstics, de com pot ser una gran eina
pels professionals de la salut i com és el seu
entrenament per a utilitzar aquesta eina
innovadora i necessària.

Lloc: Antic Col·legi de les Monges
Data: 1 octubre 
Imparteix: Daniela Tost 
Quota limitada

START!



Espectacle/videomaping

Un espectacle híbrid que barrejarà el 3D i l'escena teatral per crear una
obra única, on els personatges hauran de superar les adversitats si
volen sobreviure a les diferents realitats, ho aconseguiran?

Lloc: Antic Col·legi de les Monges
Data: 1 d'octubre (dos passis 22:00 i 23:00) i 2 d'octubre 21:00
A càrrec de: Jordi Giner, Bailach, Míriam, Jesús Ferrer, Sandra Mora
Quota limitada 80 persones

Divendres 2 d'octubre

La primera part aprendrem a com elaborar un pla de màrqueting per a entendre com vendre el videojoc, en
quins àmbits has d’introduir-te, com investigar la teva competència...

A la segona part aprendrem a elaborar el Pla de Producció, és a dir, a qui necessites per fer aquest projecte,
les parts del desenvolupament d'un videojoc i on encaixen les persones de la primera activitat. Quines coses
poden sortir malament i què fer si surten malament (concepte de "retallar" en un videojoc) i realitzar la
producció del primer "milestone".

Taller de màrqueting y producció de videojocs 

Treballarem l'ego de l'artista VS el videojoc com a producte. El taller constarà de dues parts:

Requisits per fer el taller:
Només cal que porteu moltíssimes ganes d’aprendre 
Nivell: Bàsic 
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix: Albert Serra
Quota limitada

PLAY

Talleres

https://www.eventbrite.es/e/entradas-videomapping-3d-170446570280


Taller de Composició de bandes sonores per a videojocs

El taller està destinat a músics interessats en el món de la composició o que simplement sentin curiositat per
descobrir les eines necessàries per crear una Banda Sonora, sigui tant des de l’àmbit informàtic com des del
coneixement musical.
Es mostrarà com es treballa amb seqüenciador i instruments virtuals ajudat d’un controlador MIDI. Es parlarà de
diferents estètiques dintre de la música a través d’exemples musicals i visuals i aquestes s’analitzaran des del
punt de vista de l’harmonia i la instrumentació emprada.

Requisits per fer el taller:
Coneixements musicals
Nivell: Básic amb nocions de música
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix: Tomás Simon 
Quota limitada

Cal portar un ordinador portàtil capaç de suportar l'aplicació Unity amb l’aplicació instal·lada
(pots descarregar la versió gratuïta de l’aplicació a https://store.unity.com/es/download-nuo)

Taller Creació d’un videojoc amb UNITY

Al taller, aprendrem a desenvolupar un videojoc tipus "Space shooter" amb eines bàsiques que
cada alumne podrà personalitzar al seu gust amb el programa Unity. T’atreveixes a crear el teu
propi videojoc?

Requisits per fer el taller:

Nivell: Básic 
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix: Pablo Poderoso 
Quota limitada

https://store.unity.com/es/download-nuo


Ordinador portàtil i ratolí
Programa Adobe Illustrator instal·lat (teniu l’opció de descarregar la versió de prova de 7 dies un parell de
dies abans del taller):

Programa Adobe After Effects instal·lat (teniu l’opció de descarregar la versió de prova de 7 dies un parell de
dies abans del taller):

Esbós de personatge digitalitzat (escanejat o fotografiat). Els alumnes han de venir amb els seus esbossos
de personatges senzills escanejats (min 600ppp) o fotografiats amb el mòbil en JPG (alta qualitat) i tenir la
imatge guardada a un USB. 

Taller Creació d’un personatge animat en 2D, amb moviments senzills creant un GIF, animació
cíclica

Primera part: vectorització del personatge
A la primera part veurem els conceptes bàsics de l’ADOBE ILLUSTRATOR on aprendrem a vectoritzar vels nostres
personatges. Veurem eines bàsiques, el treball per capes i la seva exportació per poder treballar amb altres
programes.
Segona part: animació
A la segona part animarem de forma senzilla i pràctica els personatges que hem creat amb l’ADOBE AFTER
EFFECTS i per acabar obtenint un petit GIF (animació cíclica). Veurem conceptes d’animació bàsica, moure,
rotació i opacitat) i ajustament del “punt de pivot”, introducció a la barra de temps i als “key frames”, animació
per “pins”, la importació i animació del personatge vectoritzat prèviament creat i la seva exportació.

Requisits per fer el taller:

https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html?promoid=rygdn24l&mv=other

https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html?
mv=search&mv=search&sdid=MYYBRYZH&ef_id=CjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQkw0TLna09kMY5RCX70ANYBo
v5eIjUNJBQGe_O-nU6ggW-uwjrB-
asxoCUa0QAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!340859134307!e!!g!!adobe%20after%20effects!1445901576!5665
7205496&gclid=CjwKCAjwp_GJBhBmEiwALWBQkw0TLna09kMY5RCX70ANYBov5eIjUNJBQGe_O-nU6ggW-uwjrB-
asxoCUa0QAvD_BwE

Nivell: Básic 
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix:  Jaume Moya i Ben Ari Arévalo
Quota limitada



Taller Disseny narratiu d’un videojoc

La irrupció dels videojocs ha canviat la forma en què contem i vivim les històries: a diferència del cinema o la
literatura, ja no som simples espectadors, sinó que tenim la possibilitat de participar en l’acció, d’interactuar i
modificar els relats i de ser els protagonistes en primera persona de les històries que consumim.
En aquest taller aprendrem els fonaments del disseny narratiu dels videojocs: des de com conceptualitzem les
idees a partir de les mecàniques específiques dels jocs i els gèneres, fins a com dissenyem els personatges, els
entorns, les estructures narratives i els esquemes de decisió. 
Ens aproximarem al guionatge no lineal a través de Twine, una eina que ens permetrà crear la nostra primera
minificció interactiva. Aprendrem a treballar en equip en un projecte final: el prototip d’un guió narratiu de
videojoc.

Requisits per fer el taller:
Per a participar en aquest taller no calen coneixements previs de narrativa ni de programació. Només
necessitareu dur el vostre ordinador portàtil.
Nivell: Básic 
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix:  Joan Antoni Forcadell
Quota limitada

Cada alumne ha d'acudir al taller amb un ordinador i el programa Adobe Substance 3D Painter instal·lat. Us
enviarem les instruccions de com fer-ho amb al correu de confirmació de correu.
Si disposeu de tauleta gràfica recomanem portar-la també (no és obligatori tenir-la per a poder fer el taller).

Taller Texturització d’un model 3D

Us proporcionarem un model 3D llest per a texturizar, i us ensenyarem diferents tècniques per a elaborar
textures mitjançant materials com màscares, filtres, generadors.... A més a més, aprendre a treballar els
diferents canals de base: color, roughness...

Requisits per fer el taller:

Nivell: Básic 
Lloc: INS Montsià 
Data: 2 octubre 
Horari: 9:00 -13:00 
Imparteix:  Janire Iparraguirre i Eduardo García
Quota limitada



La gamificació en la docència és una cosa bona?

Clavar la dent a la materialitat esquiva del digital, a l'estranyesa del seu llenguatge i a la seva
especificitat tècnica des de les humanitats no és fàcil. Les metàfores sorgides a partir del joc i
la ludificació poden resultar ser importants aliats per a la seva assimilació des de la pràctica i el
coneixement artístics. Però ni la tecnologia ni tan sols el joc són neutrals.
 
Lloc: Auditori Lira 
Data: 2 octubre 
Horari: 17:30 - 18:00
Imparteix: Patxi Araujo 
Quota limitada

Gamificació

Els videojocs poden ajudar a salvar vides? Carles Bonet parlarà de la gamificació del món de
salut i de com el seu videojoc farà una crítica de la Gamficació aplicada a la salut, un projecte
Oculus per a tetraplègics perquè puguin jugar utilitzant els ulls i d'un videojoc per a detectar
malalties del ronyó, prevenir malalties urinàries inclusivament evitar les diálisis. La indústria del
videojocs no aposta per aquesta mena de gamificació, farà una crítica o denúncia que això
existeix perquè no hi ha una sortida.

Lloc: Auditori Lira 
Data: 2 octubre 
Horari: 18:00 - 18:30
Imparteix: Carles Bonet
Quota limitada

Exemple gamificació a l’empresa local, Óptica Esguard

Lloc: Auditori Lira 
Data: 2 octubre 
Horari: 18:30 - 18:50
Imparteix: òptica esguard
Quota limitada



Ús eines digitals i VR des d’ i2cat

La Fundació i2CAT és un centre d'investigació i innovació sense ànim de lucre que promou activitats d'R + D
orientades a la missió sobre arquitectures, aplicacions i serveis avançats d'Internet. El centre suposa un nou
marc d’innovació oberta, que fomenta la col·laboració entre empreses, administracions públiques, entorn
acadèmic i usuaris finals.
Aquest 2021, dintre el VAG Experience ens presentaran un projecte amb el qual estan treballant i van presentar al
MWC d’enguany, un sistema d’holoconferència 5G, mitjançant 2 nodes per escanejar en 3D a una persona, es
connectaran per ample de red, a la sala de conferències del VAG, des d’on s’ensenyarà i s’explicarà aquest
projecte. A més, la persona escannejada es connectarà des d’un espai virtual, completament en 3D i immersiu.
També, durant el dissabte 2 d’octubre, es podrà veure com es realitza aquesta tecnologia immersiva, i es podrà
provar a la “Sala de Ball” de la Lira Ampostina.
La connexió a ‘auditori i la presentació, la faran els enginyers d’i2CAT, així com en Gianluca Cernigliaro (VR/AR
Technical Leader Media Internet Area (MIA) i2CAT) i Sergi Fernàndez, i2CAT Media & Internet Director.

Lloc: Auditori Lira 
Data: 2 octubre 
Horari: 18:50 - 19:15
Imparteix: i2cat
Quota limitada

Llibreria Guaix d’Amposta 

La Llibreria Guaix d’Amposta vol ser l’espai de referència del sector del videojoc ebrenc. L’espai cultural ampostí
busca innovar escoltant les aportacions de la seva comunitat per aconseguir el repte d'esdevenir un lloc de
referència del sector videojoc, per això ja ha creat una zona de llibres especialitzada.

El VAG és col·laborador d’aquest projecte perquè també té com a objectiu impulsar la indústria dels videojocs i la
cultura digital al territori. Durant l’esdeveniment ens explicaran tots els detalls. Un projecte sorgit al territori que
espera materialitzar el talent de la nostra gent. Més informació del projecte

Lloc: Auditori Lira 
Data: 2 octubre 
Horari: 18:50 - 19:15
Imparteix: Albert Pujol i llibreria Guaix
Quota limitada

https://www.viladrich.com/cat/noticias/nou-espai-de-venda-videojocs_1109


PARTICIPANTES

Gina Tost Daniela Tost Patxi Araujo Carles Bonet

Òptica
l'esguard

Janire
Iparraguirre

Ben Ari
Arévalo

Pablo
Poderoso

Jaume Moya Bailach Albert Serra Tomás
Simon
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Forcadell

Jesús Ferre



ORGANIZADORES

Valentí García Joan García Sandra Mora

Jordi GinerMiriam Torres

We are VAG
LET'S GO!

Contacte

722569860v

agcoreteam@gmail.com


