
	   	   NOTA	  DE	  PREMSA	  
 

Monsters	  Band,	  3	  jocs	  educatius	  en	  1	  per	  a	  nens,	  
disponible	  per	  a	  iPad	  i	  iPhone	  
	  
Barcelona,	  12	  de	  desembre	  de	  2012	  -‐	  Monsters	  Band	  és	  una	  aplicació	  que	  inclou	  3	  jocs	  educatius	  
destinats	  a	  nens	  entre	  els	  3	  i	  6	  anys	  per	  a	  iPad	  i	  iPhone.	  Amb	  aquest	  joc,	  a	  mes	  de	  jugar	  i	  divertir-‐se,	  
els	  nens	  podran	  desenvolupar	  habilitats	  d’observació,	  associació,	  lògica,	  i	  memòria;	  i	  també	  
estimular	  el	  seu	  pensament	  creatiu	  i	  la	  seva	  curiositat.	  
	  
Dins	  del	  joc	  podran	  jugar	  al	  famós	  Memory,	  resoldre	  diferents	  trencaclosques	  i	  participar	  en	  un	  
concurs	  de	  preguntes	  sobre	  els	  personatges	  del	  joc,	  on	  hauran	  d’observar	  les	  seves	  faccions	  
físiques,	  el	  seu	  vestuari	  i	  els	  objectes	  que	  duen.	  	  
	  
Amb	  cada	  joc	  els	  nens	  aniran	  acumulant	  punts	  amb	  els	  que	  podran	  desbloquejar	  uns	  cromos	  
especials.	  Aquest	  cromos	  els	  hauran	  de	  col·locar	  on	  toca	  dins	  del	  seu	  àlbum	  de	  cromos.	  
	  
A	  més	  de	  la	  jugabilitat	  d’aquesta	  aplicació,	  fàcil	  i	  intuïtiva,	  destaca	  també	  el	  següent:	  
	  
Il·lustracions,	  efectes	  de	  so	  i	  músiques	  i	  interaccions	  amb	  els	  elements.	  Als	  infants	  els	  encanten	  els	  
gràfics	  vistosos,	  cridaners	  i	  grans,	  molt	  grans.	  Cada	  monstre	  és	  original	  i	  ha	  estat	  creat	  pensant	  en	  
elements	  que	  siguin	  familiars	  per	  el	  nen.	  Gracies	  a	  la	  mida	  de	  les	  imatges,	  l’efecte	  “clicar”	  que	  
literalment	  enfonsa	  els	  botons	  i	  el	  “tocar”	  sense	  haver	  d'“apuntar”,	  fan	  que	  el	  nen	  estigui	  molt	  
còmode	  navegant	  per	  el	  joc	  i	  que	  aprengui	  ràpid	  com	  moure’s-‐hi.	  	  Tot	  està	  fet	  i	  pensat	  per	  estimular	  
la	  seva	  curiositat.	  
	  
Un	  altre	  de	  les	  opcions	  destacades	  del	  joc	  és	  que	  podem	  registrar	  als	  jugadors	  per	  que	  puguin	  anar	  
acumulant	  punts	  per	  separat	  i	  aconseguir	  els	  seus	  propis	  cromos.	  No	  és	  un	  requisit	  indispensable	  
per	  jugar	  però	  si	  que	  és	  recomanable	  per	  millorar	  l'experiència	  de	  joc.	  Si	  no	  s’enregistra	  cap	  
jugador	  no	  s’acumularan	  punts	  i	  no	  es	  podran	  aconseguir	  cromos	  especials.	  	  	  
	  
Un	  detall	  important	  que	  els	  desenvolupadors	  han	  tingut	  en	  compte	  és	  la	  seguretat	  i	  privacitat	  de	  les	  
dades	  de	  registre,	  encara	  més	  important	  en	  un	  joc	  per	  a	  nens.	  Totes	  les	  dades	  introduïdes	  NOMÉS	  
es	  desen	  al	  dispositiu,	  no	  hi	  ha	  cap	  connexió	  a	  internet	  ni	  es	  comparteixen	  a	  cap	  altre	  dispositiu.	  
	  
Monsters	  Band	  està	  disponible	  en	  3	  idiomes:	  angles,	  català	  i	  espanyol.	  
	  
Monsters	  Band	  és	  de	  descarrega	  gratuïta	  però	  només	  està	  habilitat	  el	  joc	  Memory.	  Per	  poder	  jugar	  a	  
la	  resta	  de	  jocs	  haurem	  de	  fer	  una	  compra	  “in-‐app”	  (dintre	  de	  l’aplicació)	  que	  té	  un	  preu	  de	  0,89€.	  
	  
Monsters	  Band	  ja	  està	  disponible	  per	  a	  descarrega	  a	  l’AppStore	  per	  a	  totes	  les	  versions	  d’iPad	  
(inclòs	  el	  nou	  iPad	  mini)	  i	  totes	  les	  versions	  d’iPhone:	  3GS,	  4/4S,	  iPhone	  5	  i	  soporta	  iOS	  5	  o	  
posterior.	  
	  
Disposem	  de	  codis	  de	  promoció	  que	  us	  podem	  enviar	  si	  esteu	  interessats	  en	  provar	  l’aplicació.	  	  
	  
WEB:	  http://www.monstersband.com	  
APPSTORE:	  https://itunes.apple.com/es/app/monsters-‐band-‐juegos-‐de-‐mesa/id568840477?mt=8	  
	  
Monsters	  Band	  ha	  estat	  desenvolupada	  per	  LaTroupe	  Studios,	  empresa	  de	  Barcelona	  dedicada	  al	  
desenvolupament	  d’aplicacions	  mòbils	  per	  el	  sistema	  operatiu	  iOS.	  
	  
LaTroupe	  Studios	  
Calle	  Fluvià	  97,	  2º	  3ª	  
CP:	  08919	  -‐	  Barcelona	  
TEL.:	  93	  303	  15	  40	  
WEB:	  http://www.latroupe.st	  
MAIL:	  hello@latroupe.st	  
	  
Persona	  de	  contacte:	  Jordi	  Manuel	  Monterde	  (	  jordi.manuel@3data.net	  )	  


