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Vertical:  
 

4. (Vertical) és un videojoc esportiu extrem desenvolupat per Ubisoft Annecy i publicat per 

Ubisoft. 

 

5. (Vertical) és un videojoc d'acció-aventura i supervivència de terror desenvolupat per 

Naughty Dog. Els jugadors assumeixen el control de Joel, un contrabandista amb la missió 

d'escortar a una adolescent, Ellie, a través dels Estats Units postapocalípticos. 

 

6. (Vertical) és un videojoc en primera persona d'estil bèl·lic desenvolupat principalment per 

Activision. La franquícia va començar a la Segona Guerra Mundial, fins a l'actualitat, on els 

arguments succeeixen en ambients contemporanis i ficticis. 

 

10. (Vertical) és un videojoc de trets en primera persona. Disposa d'una manera 

multijugador on-line i d'una aventura en mode individual, encara que en la seva última versió 

són dues les campanyes per a un jugador. 

 

12. (Vertical) és una sèrie de videojocs de bàsquet desenvolupada i publicada anualment. 

És publicada per 2K Sports. El seu principal competidor al mercat va ser la sèrie NBA Live 

d'EA Sports. 

 

13. (Vertical) la franquícia se centra en una sèrie de videojocs de rol deciència-ficció i fantasia.  

 

17. (Vertical) és un videojoc d'acció en primera persona per equips, els terroristes i els 

antiterroristes. 

 

18. (Vertical) és un videojoc de curses centrat en el ral·li. Els jugadors competeixen en 

esdeveniments d'etapa cronometrada en asfalt i off-road en condicions de temps variable. 

 

20. (Vertical) és un joc independent de món obert amb cubs, publicat per Mojang. 

 

21. (Vertical) és un videojoc d'acció i aventura desenvolupat per Avalanche Studios. 

Ambientat en un ambient obert post-apocalíptic, destacant el combat vehicular, en el qual el 

jugador és anomenat Max. 

 

22. (Vertical) és un videojoc futurista desenvolupat per Psyonix que combina el futbol amb els 

cotxes aplicant físiques. 

 

23. (Vertical) és un joc d’un jugador que l’objectiu és assassinar 

 a gent amb poders polítics d’aquella època. 

 

24. (Vertical) Joc d’un noi aràcnid molt famós per les seves sagues. 

 

26. (Vertical) és un videojoc de tipus món obert a la ciutat fictícia de Port Carverton, on has de 

fer trucs amb el teu skate per tota la ciutat. Et pots trencar ossos i fer diversos trucs i 

carreres. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A8ncia-ficci%C3%B3


 

28. (Vertical) és un joc de plataformes que afegia l'element de la velocitat a la fórmula estàndard 

dels jocs de plataformes i introduí altres elements únics com els "loops" 

 

29. (Vertical) és un videojoc de curses multijugador situat en un ambient de món obert basat en 

els Estats Units. Al joc els jugadors hi poden fer equips per jugar curses junts i competir contra 

cotxes fantasma dels jugadors que tenen rècords. És basa en el protagonista Alex Taylor, pilot 

de curses il·legals. 

 

30. (Vertical) està ambientat a la ciutat fictícia de New Bordeaux, amb un disseny de món obert. 

El protagonista Lincoln Clay, al tornar de Vietnam després de la guerra, haurà de venjar-se. 

 

31. (Vertical) és una sèrie de videojocs associats de simulació de futbol desenvolupats i 

estrenats anualment des de 2001. Està desenvolupant i publicat per Konami. És en si 

mateix una sèrie de primers compassos de l'anterior International SuperStar Soccer de 

Konami. La sèrie ha aconseguit sempre èxits crítics i comercials. 

 

Horitzontal:  
 

1. (Horitzontal) està ambientat en una fictícia illa tropical de Sud-amèrica anomenada "Sant 

Esperito", on el jugador treballa com Rico, durant una guerra entre la guerrilla i el govern. 

 

2. (Horitzontal) és una saga de videojocs de lluita distribuït per una empresa japonesa. 

 

 3. (Horitzontal) és un videojoc de lluita lliure professional, basat en la mateixa empresa 

WWE i distribuït per 2K Sports. 

 

7. (Horitzontal) és un videojoc de rol. El videojoc es desenvolupa al segle XXII, la història i 

l'estètica estan molt fortament influenciats per la paranoia post-nuclear dels anys 1950. 

 

8. (Horitzontal) un joc gratuït on fins a cent jugadors lluiten en una illa, en espais cada vegada 

més petits a causa de la tempesta, per ser l'última persona a peu.   

 

9. (Horitzontal) és un videojoc de trets en primera persona, en forma de multijugador massiu en 

línia en un món obert de ficció especulativa. Està ambientat en un misteriós futur.  

 

10. (Horitzontal) videojoc de futbol, iniciada per la companyia Electronic Arts ( EA ). 

 

11. (Horitzontal) videojoc de trets i acció bèl·lica en primera persona. Amb mapes Molt Grans i 

amb Molta gent a cada equip. 

 

14. (Horitzontal) joc de lluita (MMA) distribuït per EA. 

 

15. (Horitzontal) és un videojoc no lineal d'acció-aventura western desenvolupat per Rockstar. 

Transcorre als darrers anys del Far West en 1911, i narra la història de l'antic bandit John 

Marston. 

 



16. (Horitzontal)  La sèrie gira al voltant d'una guerra interestelar entre la humanitat i una 

aliança teocràtica coneguda com el Covenant (pacte, en català). El Covenant són dirigits pels 

seus líders religiosos, els Profetes, i adoren una antiga civilització coneguda com els 

Forerunners, que van caure en combat contra el paràsit Flood.  

 

19. (Horitzontal) és un videojoc de rol d'acció del tipus món obert publicat per Bethesda 

Softworks. La història se centra en els esforços del personatge, dovahkiin «sang de drac», per 

derrotar Alduin, un drac, segons la profecia, destruirà el món. 

 

25. (Horitzontal) és una saga de videojocs d'acció-aventura de món obert i criminal, publicat per 

Rockstar Games i debutat el 1998. 

 

26. (Horitzontal) és un videojoc d'acció MOBA a tercera persona. El joc es basa en cinc déus 

per equip, en un camp de batalla, amb la finalitat de destruir la base enemiga protegida per un 

tità. Cada déu, posseeix diferents poders i característiques. 

 

27. (Horitzontal) videojocs de trets en primera i tercera persona basats en la saga de vuit 

pel·lícules de ciència ficció Star Wars, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


