
 

Descripció de la formació: 
És un curs de 185 hores orientat per a joves que volen aprendre a dissenyar i programar videojocs per a posteriorment cercar feina o ampliar els 
coneixements en aquest àmbit. Durant la formació es tractaran els següents punts: història dels videojocs; gèneres; monetització; creació 
document de disseny; narrativa; gamificació; definició personatges; bases de programació; bases de motor Unity; dinamisme; automatització; 
animacions; treballar amb prefabs; treballar amb objectes; física; i interface.  
 

Objectiu del Curs:  
La indústria del videojoc  s’ha convertit en un sector productiu molt potent tant pels beneficis econòmics que genera com per la quantitat 
d’usuaris que en fan ús. Per aquest motiu es vol oferir als joves una formació on descobrir les eines bàsiques per iniciar-se en el món del disseny i 
programació de videojocs per a diverses plataformes, sent el contingut de la formació tant teòrica com pràctica. Un dels objectius del curs és 
dissenyar i crear un videojoc passant per totes les etapes d’inici fins al final. 

Qui dóna la formació?   
Escola Pia de Granollers - Carrer de Guayaquil, 54, Granollers 
Dates previstes: del 8 de juny al 28 de juliol de 2017 
Horari: de dilluns a divendres (de 08:00 a 13:30 hores) 
 

Informació addicional: 
Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç. Els 
requisits per a inscriure’s a Garantia Juvenil són: tenir entre 16 i 29 anys; tenir DNI o permís 
de treball; no haver treballat ni estudiat el darrer dia de la inscripció. En el cas d’estar 
interessat/da en la formació i d’acomplir els requisits esmentats cal que contactis amb 
nosaltres.  
 
Contacte Cambra de Comerç de Barcelona (delegació Granollers):              
 
              619 507 064/902 448 448                           cursospice@cambrabcn.org 
 

Formació gratuïta mitjançant el programa de Garantia Juvenil. 

 
 

 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ 

 
Destinataris: Joves de 16 a 29 anys beneficiaris de la Garantia Juvenil 

INICIACIÓ AL DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS I OCI 
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