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Podràs alliberar-los a tots?



“HAY COSAS QUE SÓLO 
PUEDEN VERSE ENTRE 
TINIEBLAS.”
“LA SOMBRA DEL VIENTO” (2001) CARLOS RUIZ ZAFÓN



Més de 1000 dracs

Ens situem a la ciutat de Barcelona, on hi 
habiten més de 1000 dracs amagats per 
cada racó com fanals, portes, balcons, 
entre molts altres llocs. 
Miris on miris, sempre et pots topar amb
un d’ells per casualitat. Aquests dracs et 
poden explicar una història pròpia, 
pertanyen a la cultura de Barcelona, per 
aquest motiu, es tracta d’un fet que es pot i 
s’hauria d’explotar, ja que molta gent
encara no s’ha assabentat.



Drakcelona

Drakcelona (Ciudad de dragones) va ser un 
llibre que es va estrenar el 2011 per Josep 
Martínez. Aquest recopila les fotografies de 
més de 500 dracs amagats per tota 
Barcelona amb la seva explicació i història
secreta. Ara per ara, el fotògraf ha trobat
més de 1000 dracs amagats els quals hi ha 
recopilat en següents edicions. També va 
sorgir una aplicació que actualment no 
està disponible i que mostra la ubicació del 
Dracs amb les rutes. 

Es tracta d'un projecte realitzat amb èxit
sobre els Dracs de Barcelona i que ha fet
que la gent conegui aquest misteri tot i 
que encara es pot explotar més.



Proposta

S’ha dissenyat una aplicació en format de joc i, al 
tractar-se de la cerca de dracs situats en diferents
punts localitzats, el millor és utilitzar
geolocalització com a funcionalitat principal. Fet
important per guiar a l’usuari i oferir una 
jugabilitat segons la seva situació.

A més, ofereix altres funcionalitats importants
com reptes, rutes, pistes i la idea de col·leccionar
dracs, tot aconseguint punts i recompenses per 
ells. Una manera de motivar a què el públic, tant
autòcton com turístic, puguin descobrir tots
aquests secrets de manera divertida i fomentar la 
cultura a Barcelona.



Objectius aplicació

Realitzar el disseny d’una aplicació que 
inviti als usuaris a descobrir els més de 
1000 dracs que es troben per la ciutat de 
Barcelona.

Permetre trobar tots els dracs a través 
d’un joc cobert per pistes, rutes i reptes. 
Tot a través de geolocalització i 
notificacions per proximitat.

Animar als usuaris a què descobreixin la 
història i cultura dels dracs trobats tot
col·leccionant-los i

Dotar a l’aplicació d’un disseny molt
interactiu, atractiu i d’una ambientació
sinistre i màgica per tal d’endinsar a 
l’espectador a gaudir de l’experiència.

Aportar com a funcionalitat important la 
geolocalització juntament amb un mapa.

La motivació del client no es pot perdre
per aquest motiu ha d’haver-hi alguna 
cosa que l’impulsi com és el cas 
d’objectius i punctuació



Imatge de l’aplicació

El nom de l'aplicació ha estat Dracondit, una 
mescla entre la paraula drac i la paraula recòndit).
El logotip és estil flat design i es tracta d'una lupa 
amb un ull de drac a l'interior.

L'eslògan està pensat per cridar l'atenció de 
l'usuari com ratant-lo a aconseguir tots els dracs.

L'ambientació de l'aplicació és fosca i misteriosa 
agafant inspiració d'una Barcelona situada al 
Gòtic

DRACONDIT



Funcionalitats

Home

Com a pantalla principal mostrem el mapa on
l’usuari es troba geolocalitzat. Aquí es on es 
mostraran les escenes com rutes, reptes o 
localització del drac ja trobat. 

A més, es visualitza constantment el menú 
principal.



Funcionalitats

Menú Activitats

Aquest és el desplegable de menú principal amb
el qual es mostren les tres activitats a escollir. 
Reptes, pistes o rutes. 



Funcionalitats

Reptes

En reptes podem escollir per zona geolocalitzada
els reptes que ens ofereixen per tal de descobrir
un drac d’una manera més divertida aplicant
temps límit per exemple. El compliment
d’aquestes jugades dona més punts. 



Funcionalitats

Pistes

Les Pistes seran una ajuda per a l'usuari que es 
quedi bloquejat. Així i tot, queda avisat que cada 
vegada que demani una pista (màxim de 3 per 
drac), perdrà punts. Una manera que l'usuari no 
demani pistes tant fàcilment.



Funcionalitats

Rutes

Aquesta funcionalitat es manté del llibre
Drakcelona. L’oferta de diferents rutes segons
geolocalització de l’usuari i amb les quals, també 
guanya punts. 



Funcionalitats

Trofeus

Tot esforç te la seva recompensa per aquest
motiu, els punts que es guanyen de la cerca dels
dracs serveixen per tenir recompenses en 
diferents ofertes d'oci com el teatre, cinema, 
museu...



Funcionalitats

Col·lecció de dracs per categoría

Trobem molts dracs per tota Barcelona però cal 
destacar, com aquests es troben en moltes
formes i molts ambients. Per exemple, els que es 
troben a les portes (guardians), en els balcons o a 
les altures (observadors), els asiàtics, famosos…



Funcionalitats

Descripció

Una funcionalitat molt important és la descripció
del drac per tal de conèixer la seva història i tots
els secrets que pot amagar.



Vídeo Publicitari

Vuere






DRACONDIT

Contacte: 

Mónica Castillo Obón
monicacastillodesigner@gmail.com

Gràcies!

mailto:monicacastillodesigner@gmail.com
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