
   
 

 

 

 

A continuació us presentem el pla d’estudis del Curs d’Especialització Game Design & 

Development , amb la certificació de la pròpia Escola Pia Balmes: 

 

Les sessions del Projecte del curs D’especialització en Game Design & Development es 

reparteixen durant el curs, i els dies i els seus horaris seran informats durant el curs. Aquest 

Tribunal estarà format pel Director del Curs d’Especialització, i per els professors/professionals 

dels sector que han estat impartint classe. 

Curs d’Especialització in GAME DESIGN & Development Hores Totals: 395 
Módul Formatiu Professor Unitat Formativa Hores 

Ús de IDE 1 
Control de Versions 4 
Gestió de Documentació (Doxygen) 2 
Gestió de Projectes (Hacki&pla, Trello) 3 
SCRUMM 6 
Kanban 3 
Col·laboració (Discord) 1 

20 
Disseny de Joc 15 
Disseny de Nivells 15 
Narrativa Interactiva 15 
Jocs Multijugadors 15 
Disseny d'enemics 10 
Màquines d'Estat 10 
Path-Finding 5 
Heurística 5 

90 
User Experience 14 
Audio Efectes de Só 6 

20 
3D Foundations 34 
3D Core 33 
Advance 3D 33 

100 
Marketing 10 
Publishing 10 
Go to Market 20 

40 
Seguretat Programació 5 
Seguretat Gestió de Dades 5 
Seguretat Host 5 
Bastionat de Xarxes 5 
Client-Servidor 5 
Multijugador amb Línia 10 

35 
Conceptes bàsics 5 
Canvas i DOM 10 
Java Script i Motros gràfics Web 12 
Integració API de Tercers 3 

30 
Projecte Final Curs d’especialització  60 

60 

Carles  
Escribano 

M 04. Advance 3D Programming 

M 05. Video Games Marketing 

M 06. Programació  Seguretat i xarxes 

M 08. Projecte Final Carles  
Escribano 

Jordi  
Aroca /  

Toni Rosa 

M 07. Tecnologies Web Toni Rosa 

M 01. Setup Projectes de videojocs 

M 02. Game Design 

M. 03. Use Experience 

Fran Arias 

José A.  
Andújar 

Víctor  
Pedreño 

Carles  
Escribano 

INFORMACIÓ SOBRE EL PLA D’ESTUDIS CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN  

GAMING DESIGN & DEVELOPMENT 



   
 

El projecte es farà en grups de 4 alumnes. Presentació i defensa amb Anglès i aquesta es 

farà al mes de setembre davant de tots els professors o experts que han participat en el 

Curs d’Especialització. 
 

 

 

 

 
L'objectiu és formar a professionals del món dels videojocs amb una visió àmplia del sector, 

conèixer de la mà d'experts de la indústria, els aspectes clau per a desenvolupar, 

comercialitzar i distribuir jocs d'èxit a tots els mercats. 

 

Aquest Curs d’Especialització està orientat a perfils tècnics que volen donar un impuls a la seva 

carrera en l'àmbit de videojocs amb una mirada al món dels videojocs com una forma de 

guanyar-se la vida de forma professional. 

 

El Curs està format per les unitats que permeten assolir els aspectes clau, amb constant 

pràctica dels aspectes que s'han vist a classe i sintetitzar aquest coneixement adquirit en forma 

de projecte de final del Curs d’especialització que pugui ser un producte comercial a l'acabar el 

curs..  

 
 

 

 

 

Hores Totals Curs d’especialització: 395 hores  

Cost del curs: 6.320,00.-€ 

Inici:  

 Entre setembre i desembre de 2017  

Duració: 

 Un curs i un semestre, aprox. 

Horari:   

 dissabte de 08:30 a 14:30 
     -Possibilitat que el mes de juliol 2018 horari intensiu entre setmana, per deslliurar els caps de setmana.-  

Modalitat:  

 Presencial 
 

Places disponibles: 

 20 

Pagament:  

 40% en el moment de fer la matrícula al curs d’especialització. 

 20% el mes de desembre de l’any en curs. 

 20% el mes de juny del curs en curs. 

 20% el mes de setembre del curs en curs 

OBJECTIU DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ 

PRESENTACIÓ DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ 



   
 

 

Idiomes, segons criteri del professor: 

 Català 

 Castellà 

 Anglès 

 

Tots els treballs de classe que facin els alumnes més el projecte final hauran d’estar fets en 

anglès. 

 

 

Ordinador: 

 Propi de l’alumne. 

 

 

 

 

L’equip docent del Curs d’Especialització en Game Design & Development són professionals 

del sector del videojoc, en actiu i especialistes en cada una dels Mòduls que impartiran. 

El millor equip per impartir aquest curs d’especialització ja que neix amb la voluntat de beure 

de la essència de la Formació Professional, teoria la justa, molta pràctica i amb formadors 

especialistes i en actiu en les seves Empreses, on el dia a dia dels professionals alhora que  

docents us facilitarà un aprenentatge  profund i d’última generació. 

El Director del Curs d’Especialització és en Carles Escribano Moll, CEO de l’empresa Pupgam 

Studio, empresa dedicada a la programació de videojocs. 

 

 

 
Les persones que poden inscriure a aquest curs d’especialització són totes aquelles que 

estiguin en possessió: 

 
 Tècnic Superior en DAM. 

 Tècnic Superior en DAM VIOD. 

 Tècnic Superior en DAM WEB 

 Llicenciatura o Grau  en Enginyeria Informàtica. 

 Llicenciats o Graus en Enginyeria en Telecomunicacions. 

 Demostrar experiència laboral en programació per un temps superior a 2 anys; 

especialment dins de l’àmbit d’aplicacions d’escriptori, mòbil o web. 

 Casos especials que puguin acreditar mitjançant examen, el nivell de programació 

demanat, encara que no tingui cap estudi o experiència anterior. 

EQUIP DOCENT DEL CURS DE ESPECIALITZACIÓ 

REQUISITS ACADÈMICS D’ACCÉS AL CURS. 



   
 

 

 

 

 

Haver realitzat una entrevista personal amb el Director del Curs d’Especialització:  

 

 

Carles Escribano Moll 

Mail: carles.escribano@balmes.epiaedu.cat 

Telèfon: 93 217 86 12 

 

La funció d’aquesta entrevista és aclarir-te els dubtes que puguis tenir i saber en quin nivell 

entres al Curs d’Especialització i perquè realment siguis conscient dels coneixements previs 

que has de tenir perquè sigui profitós per a tu. 

  

 

 

 

 

Una vegada superat el procés d’admissió al curs d’especialització. 

 

1.- Full d’inscripció correctament complimentat.  (el proporciona l’Escola) 
2.- Compulsa del títol  
3.- Fotocòpia del DNI.  
4.- Una fotografia carnet. 
5.- Document domini mail. (el proporciona l’Escola) 
6.- Targeta ALFA. (el proporciona l’Escola) 
7. Full de matrícula. (el proporciona l’Escola) 

8. Fotocòpia del compte bancari 

9.- Document de domiciliació bancària. (el proporciona l’Escola) 

 

Cost del curs: 6.320,00.-€ 

 

Forma de pagament:  

 40% en el moment de fer la matrícula al curs d’especialització 2.528,00.-€ 

 20% el mes de desembre de l’any en curs.  1.264,00.-€ 

 20% el mes de juny del curs en curs. 1.264,00.-€ 

 20% el mes de setembre del curs en curs. 1.264,00.-€ 

 

Només es retornarà l’import abonat si el Curs d’Especialització no es pogués realitzar.  

 

Si en algun cas l’alumne es dóna de baixa del curs, ho ha de comunicar per escrit a 

l’Administració de l’Escola un mes abans de fer efectiva la baixa, perquè no se li passin al seu 

compte els càrrecs que quedin pendents. 

 

 

PAS PREVI A LA MATRICULACIÓ 

PROCÉS DE MATRÍCULA 



   
 

 

 

 
Les característiques mínimes de l’ordinador portàtil, per fer el Curs d’especialització, són les 
següents 
 

 Targeta Gràfica dedicada GTX1050-1060 

 Ram 16G 

 Disc Dur SSD 256 

 Processador mínim i5, recomenat i7 

 Pantalla 15" Full HD 
 

o Disc Dur extern (1 Tera) i ratolí  –opcionals- 
 
 

 

 

 
Una vegada superat el Curs d’Especialització, i depenen dels seus coneixements previs i 

habilitats personals, els alumnes hauran adquirit els coneixements globals i específics per 

desenvolupar les següents funcions: 

 

Les sortides professionals del Curs d’Especialització estan orientades a impulsar la teva carrera 

en el sector dels videojocs. Arrel de cursar aquests estudis podràs entrar a l'equip de disseny, 

producció, Q&A o publishing d'una empresa de videojocs. Paral·lelament s'ofereix la visió top-

down d'una empresa de videojocs, amb el que projectes d'emprenedoria “indie” són molt 

aconsellables donada la sinergia entre els propis alumnes. 

 

 

 

 
 70% d’assistència mínima al Curs d’especialització: 10% 

 Pràctiques de classe superades amb una nota de 5 o superior: 35% 

 Exercicis de classe fets i entregats al dia corresponent: 10% 

 Projecte  del Curs d’especialització superat amb una nota de 5 o superior: 45% 

 

Característiques mínimes de l’ordinador portàtil 

COM SUPERAR EL CURS I EL PES DELS ÍTEMS PER LA QUALIFICACIÓ DEL MATEIX. 

SORTIDES PROFESSIONALS 


