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Enquesta sobre els te-
mors.
Nom
Sara Grifo  
Laura Mars
Laura Granell
Paula Montalvà
Juanjo Artes
Jaime Olmos
Mario Juan
Paula Coloma
Cristian Torres
Amparo Mompó
Joaquim Sancho
Amparo Pastor
Enrique Juan
Pau Soler
Clara Castells
Carles Simó
Angela Cerdà
Antoni Pavia 
Sergio Arnau
Adrià García
Encarna Pendés
Pedro Zuñeda
 

Edat
22 anys
22 anys
23 anys
22 anys
23 anys  
23 anys
27 anys
20 anys
22 anys
55 anys
82 anys
77 anys
57 anys
22 anys
21 anys
24 anys
20 anys
21 anys
21 anys
22 anys
20 anys
21 anys

 
Temor
Perdre la identitat,
Caure al buit.
No ser acceptada.
No acomplir els meus somnis.
Quedar-me sense feina.
No poder fer escalada.
No aconseguir les meues expectatives en la vida.
Perdre qui soc.

Veure morir algú.
Que els meus fills ho passen mal.
No fre el que m’agrada.
Que la meua família estiga mal.
Ser atacat per algú.
No passar els estudis.
Ser perseguit.
No trobar feina.
Al dentista.
No aprovar els estudis.
No acabar els estudis.
No poder córrer.
Que em deixen de costat.
Ser perseguit.



Instruccions per a l’execució del videojoc
Requisits del sistema per a executar un videojoc creat amb Unity:
• OS: Windows XP+, Mac OS X 10.7, Ubuntu 12.04+, SteamOS+.
• Targeta de video: capacitats DX9 (shader modelo 2.0); pel general, tot el que s’haja llançat des de 2004 
deuria funcionar.
• CPU: compatible amb el conjunt d’instruccions SSE2.
• El reproductor web es compatible amb IE, Chrome, Firefox, Safari i altres.

Instruccions d’execució:
Una vegada descarregat el videojoc, es important mantenir els dos arxius (la carpeta _Data i l’arxiu amb el 
símbol del programa Unity) en una mateixa carpeta, pel contrari es produirà error. La descarrega està previs-
ta per a que no hi haja cap problema.
Llançar l’arxiu denominat aplicació. Una vegada obert, apareixerà una pestanya per a configurar la qualitat 
del videojoc. Per aconseguir una qualitat òptima seguir les indicacions següents:
- Screen resolution        1280 x 768
- Graphics quality          Fantastic
- Select monitor            Display 1
Una vegada configurat, prémer el boto Play! per a començar a jugar.
Per a eliminar el cursor premer el botó “Disable cursor”. Per tornar a visualitzar-lo premer la tecla “T”.
Davant la caiguda del personatge o qualsevol problema que es presente, pressionar les tecles alt+F4 per a 
sortir del joc.
Instruccions dels controls:

- W: Caminat avant.
- S: Caminat arrere.                                                                                                       
- A: Esquerre.
- D: Dreta.
  - Barra espaiadora: Botar
- Moviment del ratolí: Moviment de càmera.

El videojoc està dissenyat per a que el jugador explore els espais en l’ordre que desitge, no obstant es reco-
mana deixar la porta il•luminada en roig per al final. S’ha de tindre present que el joc presenta una gravetat 
variable que permet caminar per totes les superfícies, però solament es pot accedir a través d’unes xicotetes 
rampes que encaixen una paret amb una altra (solament al laberint).

Les dues versions del videojoc es poden descarregar a: <https://www.dropbox.com/sh/7irt1xifgbu7nds/AA-
DIbu-AfOFZbpsQ-eVqLkh1a?dl=0>


