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1. Resum i paraules-clau  
Els jocs de rols són una adaptació didàctica dels jocs de rol, que consisteixen en 

realitzar una simulació imaginària d’una història. Els personatges, en aquest cas 

els alumnes, han d’interaccionar entre ells i prendre decisions consensuades que 

canviaran el final del joc. El docent tan sols fa de “Director del joc” o guia mentre 

l’alumnat realitza l’aprenentatge mitjançant el joc. Amb aquesta metodologia 

l’aprenentatge és interdisciplinari, ja que s’han de mobilitzar coneixements de 

física i química, però també de llengua, d’història... A més també permet fer un 

aprenentatge competencial, ja que en el desenvolupament del joc hi intervenen 

gairebé totes les competències clau. 

 

2. Introducció/motivació personal 
Amb aquest treball es vol estudiar una metodologia poc freqüent dins la classe 

de física i química basada en el joc de rols. Una de les principals motivacions 

que m’han dut a realitzar aquest treball és que l’ús d’aquesta metodologia dins 

les aules pot ajudar a molts d’alumnes a llevar-se la vergonya i aconseguir una 

major participació total un ambient molt més dinàmic i motivador.  

Quan vaig estudiar em feia molta vergonya i por parlar davant els altres i mai 

vaig rebre cap ajuda per poder millorar i sentir-me més còmoda. Aquesta por la 

vaig anar arrossegant fins a molt avançats els meus estudis. És per això, que 

trobo aquesta metodologia tan adient en l’educació de l’alumnat. 

 

Amb la metodologia del joc de rols, l’alumne es converteix en un personatge i pot 

expressar de forma més oberta els seus aprenentatges i coneixements i així, 

poder entrenar la seva capacitat de parlar davant dels altres amb normalitat. A 

més, crec que com és un joc, pot ajudar a crear un bon clima dins l’aula i a 

motivar més als alumnes. 
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3. Objectius del treball 
L’objectiu principal d’aquest treball és valorar la implementació del joc de rols a 

l’aula d’educació secundària obligatòria i, més concretament a les classes de 

física i química. 

  

Els objectius més específics  en què es pot dividir l’objectiu principal són: 

 

• Revisar els avantatges del joc de rols, aplicats a l’ensenyament secundari 

obligatori. 

 

• Donar una sèrie de pautes per poder realitzar un joc de rols a l’aula de 

física i química. 

 

• Valorar la integració d’aquesta metodologia per a l’ensenyament de la 

física i química 

 

• Valorar, mitjançant aquesta metodologia, el treball en petits o grans grups. 
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4. Estat de la qüestió 
4.1. Què és un joc de rol? 
Per començar, i així poder comprendre un poc millor què és un joc de rol, cal fer 

una revisió de les diferents definicions que es poden trobar a la literatura.  

 

Una primera definició és la que dona Ibáñez (2001) és un joc on el Director 

imagina una situació o una aventura i elabora un guió que ho recull. Els jugadors 

escolten el “Director”, que és l’encarregat de guiar el joc, mentre aquest narra el 

seu plantejament inicial. Es destaca que els jugadors no només escolten sinó 

que prenen part activa a la narració, és a dir, interpreten el rol o paper dels 

personatges presents a la història. En els jocs de rol s’exposen a situacions 

problemàtiques i els jugadors, amb l’ajut de la imaginació intenten resoldre-la. 

Per tant el final de la història depèn dels jugadors implicats en ella. 

 

En la definició d’Ibáñez (2001), donada a un manual de rol, es posa l’accent en 

el fet que el joc és una narració, i per tant, té cert caràcter lingüístic. També diu 

que els jugadors són actius i poden variar la història, per això, destaca la 

imaginació necessària per part dels jugadors a l’hora de realitzar el joc. 

 

Giménez (2003) també fa una definició de joc de rol i diu que els Jocs de Rol són 

una activitat lúdica, és a dir, entretinguda o divertida, en la que els jugadors 

interpreten un paper en una història, de la qual no en saben el final. Després 

explica que els jugadors assumeixen el paper (o rol) d’uns personatges que viuen 

una sèrie d’aventures pensades per un altre jugador, el Director. Aquest crea el 

principi de la història i els jugadors la van canviant a partir de les accions que 

realitzen al llarg de la trama o del joc. Es tracta d’assumir un paper (com el d’un 

actor en una pel·lícula), també es poden introduir tirades de daus per donar cert 

grau d’aleatorietat a l’èxit de les accions. 

 

Giménez posa l’èmfasi en els personatges com a modeladors de la història, per 

tant, cada vegada que es participa és diferent depenent de les decisions dels 
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jugadors. Aquest fet fa que els jocs de rol es puguin jugar més d’un pic amb la 

incertesa de no saber el que ocorrerà després. 

 

Les definicions que s’han vist fins ara són molt extenses i complexes però també 

n’hi ha de més curtes i concises. Per exemple: 

 

“El joc de rol és una mescla entre un joc de taula i teatre(...) que convida 

als participants a interpretar un paper, en un entorn simulat, amb unes 

regles determinades i en el que es desenvolupa una història. Un joc de rol 

és lúdic, imaginatiu, interpretatiu, col·laboratiu, narratiu i reglat.”  

(Maté, 2017) 

 

En aquesta definició es veu que Maté destaca la idea que ha de ser lúdic, 

imaginatiu i reglat i que el seu desenvolupament s’ha de dur a terme en un entorn 

simulat.  

 

Una cop ja revisades algunes definicions donades per diversos autors es pot 

crear-ne una de pròpia sintetitzant les principals idees que es repeteixen:  

 

- Un joc de rol és una activitat lúdica i imaginativa en la qual existeix un 

narrador que va desenvolupant la història i una sèrie de personatges que 

la poden anar modificant. L’acció té lloc en un entorn simulat, que pot ser 

molt semblant al món real o totalment fictici, amb unes regles 

determinades i pactades per tots els jugadors abans de començar el joc. 

 

Per tant per diferenciar el que és un joc de rol d’una obra de teatre s’ha de tenir 

en compte que en el joc de rol els personatges improvisen i poden canviar la 

història al seu plaer, amb les seves decisions. En canvi en una obra teatral el 

guió està establert per un creador. 

 

Ara que ja s’ha pogut donar una idea més clara de què és un joc de rol, cal 

identificar quines són les parts en què es pot dividir. Per això, ens centrarem amb 
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el que ens comenten Cherif, Verma & Summervill (1998) sobre les parts que ha 

de tenir el procés de joc de rol.   

 

- Preparació i explicació de l’activitat. 

 

- Preparació de l’activitat. 

 

- El joc de rols 

 

- Discussió i avaluació després de l’activitat.  

 

Per poder seguir avançant amb el concepte, s’ha d’explicar quins van ser els 

inicis del joc de rol. Per això, es vol comentar un poc quin va ser el considerat 

primer joc de rol: Dungeons and Dragons. (Gygax & Arneson, 1974) Aquest llibre 

va tenir la seva primera edició l’any 1974 als Estats Units, va ser el primer joc de 

rol que va ser comercialitzat. Va tenir un impacte tan gran que ha inspirat 

diverses pel·lícules. Aquest joc està ambientat a l’època medieval.  

 

La participació en aquest tipus de jocs va estar mal vista durant molt de temps, 

ja que es creia que aquest tipus de jocs estaven relacionats amb un crim 

denominat “el crim del Rol” que va ocórrer l’any 1994 (Grande de Prado, 2010). 

Després de diverses investigacions, tant en l’àmbit nacional, desenvolupat pel 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid l’any 1999 i d’altres en l’àmbit 

internacional varen concloure que aquests jocs no eren perillosos, sinó que eren 

beneficiosos. (Esteban & Vecina, 1999) 

 

Tot i que està provat que els jocs de rol no són perillosos (Esteban & Vecina, 

1999), una gran majoria de la societat encara té certa predisposició a pensar que 

sí que ho són.  Es pensen que a aquests tipus de jocs només juguen persones 

que se solen denominar “freaks” i que tenen algun problema de socialització o 

d’algun tipus. Com es mostrarà al llarg d’aquest treball els jocs de rol no són 

perillosos sinó que són beneficiosos en molts d’aspectes. 
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4.3. Tipus de jocs de rol 
Per poder comprendre un poc millor els jocs de rol s’ha de veure quins són els 

diferents tipus i com es poden classificar, ja que hi ha moltíssimes varietats. La 

classificació més habitual del joc és segons  la modalitat en què es juga. Segons 

(Roda, 2010) hi ha 4 grans modalitats de joc: 

 

• Modalitat de taula. 

En la modalitat de joc de rol de taula la comunicació és oral i l’espai es limita a 

la sala en la qual es juga, per tant els jugadors s’han de reunir en un mateix espai 

i temps. Per ajudar als participants a definir el seu rol poden ser d’ajuda mapes, 

il·lustracions... Aquesta modalitat permet desenvolupar habilitats en la interacció 

social. 

 

• Modalitat en viu. 

En la modalitat en viu la interacció entre personatges és més forta, ja que és molt 

més pareguda a una interpretació. Els personatges no només es comuniquen 

oralment, sinó que es poden moure per l’entorn i interactuar físicament (si les 

regles ho permeten), per tant, igual que en el cas anterior, els jugadors han de 

coincidir en el mateix espai i temps. Aquesta modalitat és més immersiva, ja que 

es poden fer caracteritzacions, decorats i l’espai de joc pot ser més gran. 

Presenta grans similituds amb una actuació teatral. 

 

• Modalitat de videojoc. 

Aquesta modalitat de joc necessita un suport informàtic per poder fer-se. Però al 

contrari que la modalitat anterior, els jugadors només necessiten coincidir en el 

temps, ja que cada un pot jugar des de la seva casa amb una connexió a internet. 

Normalment, són jocs en línia, on es pot interactuar amb jugadors d’arreu del 

món, els més coneguts són World of Warcraft (Blizzard, 1994)  i League of 

Legends (Riot Games, 2009) . Alguns d’aquests tipus de jocs de rol permeten, 

amb unes nocions bàsiques de programació crear un entorn únic, presenta un 

alt grau d’immersió per part dels jugadors perquè els programes informàtics 

permeten visualitzar aquest món fantàstic. 
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• Modalitat escrita. 

Tota la comunicació es fa per escrit, per tant, la dinàmica de joc és molt més 

lenta i aquest és l’únic en el qual no fa falta coincidir ni en espai ni en temps. Els 

jugadors han de fer descripcions més precises dels seus personatges a causa 

de la lentitud de la modalitat del joc. Aquest nivell de detall i precisió amb el que 

s’ha d’escriure permet desenvolupar millor l’expressió escrita. 

 

Seguint amb el que ens diu Roda (2010), una altra manera de classificar els jocs 

de rols podria ser segons l’ambientació, o a quin món es desenvolupa l’acció: 

 

- Món real: el joc es desenvolupa (en la imaginació dels jugadors) en un 

espai que existeix a la realitat, per exemple: al desert d’Arizona, a Mart, a 

la selva de Brasil... 

 

- Món real distorsionat: el joc es desenvolupa en un espai que existeix, però 

que ha sofert certes modificacions, per exemple: Nova York totalment 

destruïda; lleons, elefants i zebres salvatges pel centre de Barcelona... 

 

- Món totalment fictici: el joc es desenvolupa en un espai que no existeix i 

és totalment inventat, per exemple: al planeta “Mactini”, que està a 3000 

anys llum i hi ha habitants extraterrestres... 

 

Cal destacar que es poden emprar les dues classificacions a la vegada i així, es 

donaria més informació sobre el joc, per exemple pot ser un joc de rol en 

modalitat de taula ambientat en el món real. 
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4.5. Diferència entre joc de rol i joc de rols 
Ara que ja s’ha fet una aproximació del concepte de joc de rol i es pot tenir una 

idea més clara de què és, es tractarà de trobar les semblances i les diferències 

que hi ha entre el concepte de joc de rol i joc de rols. Amb una primera 

observació, es pot veure que a la literatura es parla dels dos termes sense 

distinció. Però cal fer una matisació per entendre que són conceptes diferents 

malgrat que un esdevingui de l’altre. Aquest aspecte ens queda més clar 

explicant les diferències que ens comenta Grande de Prado (2010): 

 

- En primer lloc, el joc de rol té un únic objectiu d’entreteniment, és a dir, 

més lúdic, mentre que en el joc de rols té un objectiu totalment didàctic, 

es pot emprar per crear coneixement, relacionar-se amb els altres... 

 

- Una altra diferència és que en el joc de rol l’escenari, la història i el temps 

són més amplis, ja que com s’ha dit l’objectiu és entretenir. En canvi, al 

joc de rols només es representa un petit fragment, seleccionat 

específicament per poder crear un aprenentatge. 

 

Com es pot veure en aquestes diferències, es pot dir que el joc de rols és una 

adaptació didàctica del joc de rol. Per això, i a partir d’ara només el concepte que 

s’utilitzarà serà únicament el de joc de rols, ja que el que és el més adient per 

denominar al tipus de joc que es realitza dins les aules.  

 

Per tant, el joc de rols,  és una metodologia didàctica que es pot utilitzar de forma 

senzilla dins l’aula i que ajuda a la interacció entre els alumnes i a la construcció 

d’un aprenentatge més significatiu.  
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4.6. Avantatges del joc de rols a l’aula 
Introduir la metodologia del joc de rols dins l’aula, pot aconseguir molts 

avantatges enfront a la metodologia tradicional. Aquest fet es pot observar en 

multitud d’estudis que confirmen que l’aplicació d’aquest mètode pot resultar molt 

beneficiós. En primer lloc, es pot confirmar amb el que exposa l’equip directiu de 

Tàndem (2010). Aquest comenta que els jocs de rols tenen una sèrie 

d’avantatges respecte d’una metodologia més tradicional o expositiva perquè: 

 

- Donen accés de forma significativa i interdisciplinària a coneixements tan 

diversos com el càlcul mental,(...) fets històrics, etc. Així s’eliminen 

barreres entre assignatures i es treballa conjuntament. 

 

- Ajuden a l’adquisició d’una gran riquesa expressiva. 

 

- Fomenten l’hàbit de lectura, a través de la recerca d’informació que 

enriqueixi la història. 

 

- Provoquen una organització raonada i lògica de les dades, amb la 

selecció de les més rellevants, elaboració d’esquemes i mapes 

conceptuals, disseny de cartografia, representació d’imatges. Aquest 

avantatge seria més útil per a les assignatures de caràcter científic, ja que 

pot servir a l’hora de recollir dades a una pràctica de laboratori, per 

exemple, però també per altres assignatures. 

 

- Desenvolupen l’empatia, la tolerància i la socialització, el suport mutu i la 

necessitat de cooperar en termes d’igualtat. 

 

- Desenvolupen les habilitats no explotades o reprimides de la personalitat, 

exterioritzen els interessos i gustos particulars, incentiven la presa de 

consciència sobre determinades problemàtiques i ajuden a assumir 

responsabilitats enfront a les conseqüències de les decisions. 
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- Contribueixen en millorar la capacitat de treball en grup, la improvisació, 

la resolució de problemes, etc. principalment en el diàleg. 

 

Amb tots aquests beneficis es pot sintetitzar que amb la metodologia del joc de 

rol, l’aprenentatge és significatiu i interdisciplinari, és a dir, que per poder usar-la 

a una assignatura en concret, s’han de mobilitzar coneixements d’altres, per 

exemple; de llengua, de matemàtiques, d’història... Com s’han de mobilitzar 

coneixements molt diversos, els jocs de rols permeten treballar competències 

molt variades. 

 

Un altre avantatge és que el joc de rol proporciona un tipus d’activitat que ajuda 

a la millora de la transferència de coneixement. Segons Salmerón (2013) perquè 

hi hagi transferència de coneixement l’alumne ha de ser capaç d’extreure les 

característiques principals d’aquest o la seva estructura profunda i això no 

s’aconsegueix amb una memorització superficial. Si la transferència de 

coneixement ha estat correcta, per exemple, un alumne de Mallorca ha de poder 

identificar el que és un riu, encara que a Mallorca no hi hagi rius. 

 

Un altre seguit de beneficis són els que comenta Maté (2017) fent referència a 

l’ús del joc de rol dins classe. Aquests són: 

 

- L’alumne aprèn mentre juga i es diverteix, per tant, aprèn millor. 

 

- Afavoreixen els canvis tant actitudinals com procedimentals. 

 

- Permeten a l’estudiant interactuar de manera més directa amb l’element 

d’estudi. 

 

Per Maté (2017) els estudiants poden construir, avaluar i sotmetre a discussió 

els seus coneixements i habilitats mentre que es desenvolupen l’aprenentatge 

experimental i competències instrumentals com la capacitat d’anàlisi, síntesi, 

organització, planificació, presa de decisions i resolució de problemes. A més, 
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els jocs de rols permeten treballar capacitats de caràcter social com el treball en 

equip, establir relacions personals i el lideratge. 

 

El que es pot sintetitzar de Maté (2017) i l’equip directiu de Tàndem (2010) és 

que com es pot apreciar, els jocs de rols tenen molts avantatges. Destaquen que 

l’aprenentatge que es fa mitjançant aquesta metodologia és més profund, és a 

dir més significatiu, que un aprenentatge fet per simple exposició dels continguts. 

Permet fer aprenentatges competencials, actitudinals i de continguts, cosa que 

fa que amb aquesta metodologia es puguin construir coneixements de manera 

transversal. També permet fer un aprenentatge competencial que no es pot 

aconseguir amb una metodologia més tradicional.  

 

A més, es pot mencionar que amb aquesta metodologia es dona molta 

importància al treball en grup, ja que el resultat final, és a dir, la representació 

dels rols, depèn de tots els participants per igual. Per això, amb l’ús d’aquesta 

metodologia, es treballa, d’una forma més representativa que si es treballés de 

forma tradicional, la competència social i cívica. 

 

Arias (2012) ens recorda que és possible, i s’ha de ser conscient, que els 

alumnes poden presentar dificultat a l’hora d’explicar, al seu entorn, el que han 

après a l’escola mitjançant el joc de rols. A causa d’això, s’ha de remarcar el que 

s’ha fet al final de la classe i donar retroalimentació als alumnes, ja que si no es 

fa, els alumnes poden tenir certa sensació que no han après res. 

 

Per acabar amb aquesta sèrie de beneficis, si l’aplicació del joc de rols dins l’aula 

es fa de forma correcta, s’usaran les categories més altes de la taxonomia de 

Bloom, ja que mitjançant el joc de rol els alumnes s’exposen davant una situació 

que té moltes possibles solucions i, per tant han d’usar el pensament d’ordre 

superior (Thompson, 2008). Les categories més altes, requereixen un domini de 

les que es troben per davall, per exemple per comprendre un concepte primer 

s’ha de recordar i per aplicar-ho primer s’ha de comprendre (Churches, 2007). 
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Imatge1.Piràmide representant categories de pensament (Churches, 2007) creació pròpia 

 

             

 

Amb aquesta piràmide es pot observar que amb l’ús de la metodologia del joc de 

rols, com s’usen les categories més altes, es crea un aprenentatge amb totes les 

seves fases i que, per tant, es donarà de forma significativa.  

 

4.7. Joc de rols a l’escola 
Ara que ja s’han comentat quins són els beneficis que té el joc de rols dins l’aula, 

cal mencionar que aquest també pot resultar una eina molt útil a l’hora de 

treballar dins l’aula, ja que resulta una metodologia que motiva a l’alumnat. A 

més, és una metodologia innovadora que intenta desfer-se totalment del 

tradicional model basat en la transmissió i memorització de coneixements. La 

taula següent permet fer una comparativa entre aquest model tradicional i la 

metodologia del joc de rols, on l’alumne crea els seus coneixements a través del 

joc. 

 

 

 

 

 

Crear

Avaluar

Analitzar
Aplicar

Comprendre
Recordar
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Taula 1. Comparativa model de transmissió i joc de rols (Grande de Prado, 2010) 

Model de transmissió Joc de Rols 

Activitat formal Lúdica 

Obligatòria Voluntària 

Racionalitat y racionalisme Mite y fantasia 

Motivació externa Automotivació 

Coneixements fraccionats Coneixements globalitzats 

Imita i copia coneixements Creativitat 

Rigidesa i autoritarisme Autoorganització del coneixement 

Dogmatisme científic Pensament crític 

Grans fets 
Concedeix importància a petites 

informacions 

Lectures obligades Motivació per la lectura 

Memorització forçada Memorització voluntària 

El professorat no té temps per 

interactuar 
Interacció entre companys 

Baixa comunicació Potencia diàleg 

Competitivitat Col·laboració 

Treball individual Treball col·lectiu 

Valors teòrics 
Valors viscuts: empatia, tolerància, 

presa de decisions i responsabilitat 

Inseguretat i frustració Seguretat i autoestima 

Sensació d’aprendre coses 

inservibles 
Incentivació per aprendre a aprendre 

 

Aquesta taula permet observar de forma molt clara la diferència que hi ha entre 

els dos models. D’aquesta observació es poden extreure alguns aspectes 

destacables: 

 

- El joc de rols té un alt grau d’automotivació per part dels alumnes, ja que 

s’engresquen molt amb aquest tipus d’activitats. 
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- Potencia la creativitat, la imaginació i el sentit crític de l’alumnat. 

 

- Posa molt d’èmfasi en el treball cooperatiu i la interacció entre companys 

 

- Els coneixements que es creen són globals, és a dir, incorporen aspectes 

de totes les assignatures. 

 

A més de tots aquests aspectes destacables que s’acaben de veure, segons 

Ladousse (1987) a l’hora d’aplicar els jocs de rols a l’aula és necessari tenir en 

compte els següents factors: 

 

• Nivell: Aquest factor fa referència al nivell en el qual es duu a terme el joc, 

pot ser educació infantil, primària, secundària, batxillerat i, fins i tot, 

universitària. 

 

• Temps: És la duració estimada que tindrà el joc. No es té en compte la 

preparació del joc, només té en compte la part en la qual se simulen els 

rols. 

  

• Objectiu: És el que es pretén aconseguir amb la realització del joc. Com 

per exemple: El·licitació d’idees prèvies, crear coneixement, reforçar-lo... 

 

• Llenguatge:  És el tipus de llenguatge que s’usa al joc, en el cas d’aquest 

treball podria ser llenguatge científic, és a dir formal. 

 

• Organització: Es refereix a com s’agrupen els alumnes, si han de 

treballar en parelles, grups reduïts, grup gran... i en alguns casos també 

és possible que el docent faci les agrupacions i no les triïn els alumnes. 

 

• Preparació: En aquest factor s’inclou si els alumnes han de realitzar 

alguna activitat prèvia a la realització del joc, pot ser que es faci a classe 

o a casa. Per exemple preparar el vestuari o cercar informació... 
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• Escalfament: Activitats per a centrar l’atenció de l’alumnat en el joc i en 

el seu rol, per exemple preparar una fitxa sobre la personalitat de cada 

rol. 

 

• Procediment: És una petita guia pas a pas del que s’ha de fer per dur a 

terme el joc de rols. 

 

• Seguiment: És el que es fa després d’haver realitzat el joc per remarcar 

o reforçar el que s’ha fet durant el joc. Igual que a la preparació es pot fer 

a classe o a casa. 

 

• Observacions: Són comentaris que es fan després del joc, solen ser de 

caràcter general, encara que poden ser consells individuals sobre com 

millorar la simulació del rol. Cal destacar que sempre han de ser crítiques 

constructives per ajudar a millorar a l’alumnat. 

 

• Variacions: Són adaptacions que es poden fer sobre una mateixa idea 

de joc per a poder realitzar-lo a altres nivells, o amb un temps diferent, un 

altre objectiu, etc. 

 

4.8. Usos del joc de rols a l’entorn educatiu 
Un cop ja vists tots els beneficis dels jocs de rols dins l’aula i quines diferències 

presenta aquesta metodologia respecte a la tradicional, es veuran els usos que 

poden tenir aquests, és a dir, de quina manera es poden introduir dins l’aula.  

Segons De Manuel (1993) el joc de rols es pot emprar tant per crear 

coneixement, és a dir, abans d’haver tractat els continguts necessaris, com per 

consolidar els coneixements que s’hagin adquirit amb anterioritat. Aquest fet 

demostra un altre pic la versatilitat d’aquesta metodologia i, per tant, segons 

l’objectiu que es vol aconseguir amb l’activitat s’ha de plantejar d’una manera o 

d’una altra. 

 



	

18	

A més, si aquesta activitat és usada abans de començar a adquirir coneixements 

pot donar informació al docent sobre les idees prèvies dels alumnes i així poder 

abordar la unitat didàctica d’una determinada manera. 

 

Com bé s’ha comentat anteriorment, l’ús d’aquesta metodologia es pot fer servir 

per a crear coneixement, és a dir, els alumnes mitjançant la preparació del joc i 

la realització d’aquest fan un aprenentatge  de continguts i de competències. En 

aquest procés la intervenció per part del professorat mínima. 

 

Un altre ús que pot resultar molt interessant del joc de rols, és la utilització 

d’aquest com a activitat per a repassar o aprofundir en els conceptes que s’han 

vist a classes anteriors. Així, el joc serveix com a reforç del que ja s’ha après. 

 

4.9. Relació amb el currículum 
En aquest apartat es pretén relacionar els objectius, els continguts i les 

competències clau presents al currículum d’educació secundària amb la 

metodologia del joc de rols. També es vol destacar quins són els fets que fan 

que aquesta metodologia sigui útil per al desenvolupament de certs ítems del 

currículum. Per poder realitzar tota aquesta comparació ens basarem amb el 

decret de currículum 34/2015 (Decret 34/2015, de 15 de maig pel qual s’estableix 

el currículum de l’educació secundària obligatòria a Balears. BOIB núm. 73, 

2015)
1
 

 

Per començar, al currículum oficial, més concretament a l’assignatura de física i 

química, se cita que la finalitat d’aquesta assignatura és aplicar els coneixements 

apresos a l’anàlisi i la resolució de situacions o problemes. Com s’ha dit abans, 

segons Ibáñez (2001) en el joc de rol els jugadors s’exposen a situacions 

problemàtiques i aquests, amb l’ajut de la imaginació intenten resoldre-la. 

Aquesta relació és clara, ja que, amb els jocs de rols l’alumnat “s’entrena” en la 

                                                
1	Modificat	pel	decret	29/2016,	de	20	de	maig,	(BOIB	núm.	64,	de	21	de	maig	de	2016	
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resolució d’aquests problemes, ja que durant el joc s’han de resoldre multitud de 

situacions problemàtiques i s’han de prendre moltes decisions. 

 

Els objectius presents al currículum també presenten una relació amb el joc de 

rols. Per això, es vol fer un repàs a quins són aquests continguts que presenten 

una major relació amb aquesta metodologia: 

 

• Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes 

disciplines i que forma part del concepte universal de cultura. El joc de 

rols pot fer d’element d’unió entre diferents disciplines com per exemple 

la llengua, la història, etc. Tot això, pot ajudar a entendre que el 

coneixement científic no es troba aïllat dels altres coneixements i que és 

necessari aprendre a relacionar els diferents conceptes d’altres 

assignatures amb la ciència. 

 

• Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de 

problemes i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació 

d’hipòtesis, experimentació i/o anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats 

i elaboració de conclusions. Aquest objectiu és molt semblant a la finalitat 

de l’assignatura i ja s’ha explicat línies més a dalt com el joc de rols és 

una eina molt útil per aprendre a resoldre diferents situacions 

problemàtiques.  

 

• Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre 

a aprendre propis del pensament científic. El joc de rols és un element 

motivador Arias (2001) i, per tant l’alumnat pot tenir més facilitat en 

desenvolupar aquesta iniciativa personal que per exemple fent activitats 

més repetitives. La capacitat d’aprendre a aprendre es treballa quan 

l’alumne ha de preparar el rol a casa i pren informació de diferents fonts. 

El sentit crític es pot desenvolupar durant el joc, quan s’enfronta a les 

situacions problema i té un temps determinat per prendre una decisió. 
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• Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca 

per adquirir nous coneixements. Aquest objectiu està molt relacionat amb 

l’anterior d’aprendre a aprendre i es treballa durant la preparació del joc 

per part de l’alumne. En aquesta preparació, l’alumnat haurà de ser capaç 

de trobar informació, classificar-la i distingir quina és vàlida i fiable i quina 

no.  

 

• Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i 

sistemàtica. Com ja s’ha dit, abans de realitzar el joc de rols l’alumne s’ha 

de documentar individualment sobre el seu rol, en aquest moment 

l’alumne desenvolupa hàbits de feina individuals. Després, durant el joc, 

la feina és en equip i aquests equips s’han d’organitzar molt bé perquè el 

joc segueixi endavant. 

 

 

Segons la Llei Orgànica 8/2013, 9 de desembre, per la Millora de la Qualitat 

Educativa s’estableixen 7 competències clau: comunicació lingüística, 

competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia,  

competència digital, aprendre a aprendre, competències socials i cíviques, sentit 

d’iniciativa i esperit emprenedor, consciència i expressions culturals. 

 

• Competència en Comunicació Lingüística: En algunes ocasions en aquest 

treball s’ha mencionat que en el joc de rols hi ha una gran interacció d’uns 

amb els altres, per tant, aquesta competència es veu molt desenvolupada. 

L’alumne ha de saber escoltar els altres, comprendre el que volen dir i 

expressar-se amb claredat per poder resoldre els problemes que es 

plantegen al joc. 

 

• Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i 

Tecnologia: Com aquest treball es refereix a una assignatura de física i 

química, aquesta competència apareix molt. Durant el joc aquesta 
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competència tindrà especial interès en la presa de decisions que seran de 

caràcter científic. 

 

• Competència digital: Aquesta competència es treballa durant la 

preparació del joc per part de l’alumne, quan cerca fonts d’informació i es 

documenta sobre el rol que ha d’interpretar. Normalment aquesta feina de 

documentació es fa mitjançant un ordinador. 

 

• Aprendre a aprendre: Per poder participar en el joc de rols i interactuar 

amb els altres personatges és necessari que es recopili informació abans 

de començar el joc. Com ja s’ha dit, aquesta informació no la proporciona 

el professorat, l’alumne és el que ha de ser capaç de trobar i processar 

tota aquesta informació per poder aplicar-la de forma correcta al joc. 

 

• Competències socials i cíviques: En el joc de rol no hi ha distincions de 

raça, de sexe, ni de cap tipus perquè a l’hora de jugar tots es converteixen 

en el seu rol i, per tant deixen de ser una persona i es converteixen en un 

personatge. Per això, el joc de rol pot contribuir a evitar les distincions 

entre l’alumnat. 

 

• Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: En aquesta competència és 

important la imaginació i la presa de decisions, dos elements fortament 

relacionats amb el joc de rol i que ja s’han mencionat anteriorment. 

 

• Consciència i expressions culturals: La interpretació escènica és una 

expressió cultural i, per la similitud que té el joc de rol amb una 

interpretació, aquesta competència es pot desenvolupar a través del joc 

de rols. A més, amb el joc els alumnes es poden transportar cap a altres 

èpoques o altres cultures. 

 

En definitiva, i com s’ha demostrat al desenvolupament d’aquest punt, el joc de 

rols abasta un gran nombre d’ítems presents en el currículum com ara totes les 
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competències claus, i per això és una bona metodologia per a treballar dins 

qualsevol àrea. 

 

Pel que fa als continguts de l’assignatura no resulta de gran dificultat treballar la 

gran majoria amb el joc de rols. 

 

4.10. Atenció a la diversitat 
Els jocs de rols poden aportar moltes eines per tractar la diversitat dins l’aula, ja 

que amb el mateix joc, cada alumne pot aprendre al màxim de les seves 

capacitats. Els jocs de rols són especialment útils per alumnes amb manca 

d’habilitats socials com per exemple alumnes amb trastorn d’espectre autista 

(TEA). Les habilitats socials es poden definir com aquelles conductes apreses 

que posen en joc les persones en situacions interpersonals per obtenir un reforç 

de l’ambient (Kelly, 2002). Segons Kelly (2002) les habilitats interpersonals es 

poden categoritzar segons la seva funció:  

 

- Habilitats d’interacció o heterosocials: en aquesta habilitat s’hi troba el 

percentatge del temps que es manté el contacte visual, el to emocional 

apropiat a la interacció i al contingut verbal, les preguntes conversacionals 

dirigides cap a l’altre amb la intenció d’obtenir informació sobre ell, la 

realització d’elogis cap a l’altra persona, les expressions de 

reconeixement i atenció i la petició d’una cita per continuar el contacte 

amb l’altra persona en una nova ocasió. 

 

- Habilitats conversacionals: en aquesta habilitat també es tenen en compte 

el percentatge de temps que es manté el contacte visual i el to emocional 

adequat. A més també s’hi troben la realització de preguntes 

conversacionals i de frases reveladores d’informació personal. 

 

- Habilitats d’elogi: en aquesta habilitat només es tenen en compte la 

realització i l’acceptació de declaracions positives. 
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- Habilitats en les entrevistes de treball: aquesta habilitat se centra en 

aspectes com el contacte visual, el to emocional i de veu apropiats, les 

expressions positives sobre la pròpia experiència, les aficions, activitats i 

interessos. A més, també es tenen en compte expressions verbals 

d’interès i d’entusiasme i les respostes concretes.  

 

- Habilitats assertives: com el contacte visual, el to emocional i de veu 

adequats, la realització d’expressions d’elogi i de sentiments personals. A 

més, amb aquesta habilitat es demostren aspectes com la conducta 

positiva recíproca, la duració de la intervenció, les expressions gestuals, 

de comprensió del problema i de desacord i la petició d’un canvi o la 

proposta d’una solució. 

 

Segons Benedito & Benedito (2004) aquestes habilitats es poden entrenar i un 

mètode per a fer-ho és mitjançant l’ús del joc de rols. També afirmen que hi ha 

tres components diferents en aquestes habilitats que són: components 

fisiològics, conductuals i cognitius. Mitjançant el joc de rols es pot modificar 

principalment el conductual. 
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5. Desenvolupament de la proposta 
5.1. Introducció 
Ara que ja s’ha vist què és el joc de rols i quins beneficis i usos pot tenir dins 

l’aula, es desenvoluparà una proposta on es vol fer un recull d’algunes pautes 

que es podrien seguir per poder desenvolupar aquesta metodologia a les classes 

de física i química. També es plantegen una sèrie d’aspectes que poden ajudar 

a l’hora de preparar i dur a terme aquests jocs de rols.  

 

Per exemplificar la proposta didàctica, d’aquest treball, i que quedi més clara, 

s’usarà constantment un exemple de joc de rols original, que va ser usat durant 

el període de pràctiques a l’IES Guillem Colom Casesnoves. Aquest joc de rols 

té l’objectiu de tractar el contingut de la taula periòdica i les propietats periòdiques 

(veure Annex 1).  

 

A més aquesta metodologia és molt recomanable, ja que no necessita recursos 

o espais addicionals. Es pot realitzar dins l’aula i pel que fa als recursos, com és 

un joc imaginatiu no són necessaris, excepte per a la caracterització dels 

alumnes. 

 

Un altre factor a tenir en compte és la duració del joc, ja que a vegades una sola 

sessió no és suficient. Una opció podria ser la coordinació entre departaments i 

per exemple si hi ha una sessió de català després de la de física i química, es 

podrien ajuntar els dos departaments, així ja hi ha dues sessions seguides i 

surten beneficiats els dos departaments, ja que mitjançant el joc de rols també 

es desenvolupen habilitats pròpies de la llengua 

 

 

5.2. Planificació joc de rols  
Per començar, cal fer esment a una de les parts més importants del joc de rols. 

Aquesta és la planificació o preparació d’aquest joc. En aquesta planificació 

sorgeix la idea i la temàtica en què es basarà tota la història. A més, és en aquest 

apartat on s’ha de reflexionar i decidir quins seran els objectius i els continguts 
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que es volen treballar durant la realització de tot el joc. Per acabar, també és en 

aquesta fase on s’ha de pensar quina serà l’avaluació d’aquesta metodologia.  

 

Un dels aspectes principals que s’han de tenir en compte a l’hora de planificar 

un joc de rols, és l’actitud del professorat. Aquest factor és molt important, ja que 

és necessari una actitud positiva per poder transmetre als alumnes un interès 

cap a la temàtica del joc i cap a l’assignatura de física i química en general. Amb 

aquest plantejament el paper de Director del joc, o de narrador, el farà el docent 

i els alumnes assumiran els diversos rols que es plantegen a la història. 

 

A més de l’actitud positiva del docent, aquest també ha de tenir en compte altres 

factors que són determinants per realitzar el joc de rols i per definir quina serà 

l’evolució del joc Aquests factors explicats abans ( apartat 4.7) poden ajudar al 

docent a veure de manera més clara com ha planificar el joc. A continuació, 

s’exemplificarà aquest procés mitjançant una taula que recull tots aquests 

aspectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

26	

Taula 3. Exemplificació de com tenir en compte els 11 factors per preparar un joc de rol2 

Nivell  Adreçat al nivell de 4t d’ESO 

Temps 1 sessió de 55 minuts. 

Objectiu 

Establir la relació que hi ha entre la posició dels elements a la taula 

periòdica i les propietats que presenten i Justificar perquè cada 

element ocupa la seva posició. 

Llenguatge 
Llenguatge formal amb tecnicismes propis de la física i la química 

com per exemple els símbols dels elements químics. 

Organització Es treballa en grup gran, és a dir tota la classe junta. 

Preparació 

Per preparar el joc es demana als alumnes que cerquin informació 

sobre un element en concret, sobretot les seves propietats que 

tinguin a veure amb la periodicitat, com radi atòmic, configuració 

electrònica... A classe es comparteixen els resultats amb el 

professor que pot fer de guia perquè els alumnes puguin cercar la 

informació que no han estat capaços de trobar per ells mateixos. 

Escalfament 
En aquest joc l’escalfament és una petita simulació en la qual cada 

alumne xerra amb ell mateix fluix i prepara el que sap sobre el joc. 

Procediment 

Els alumnes tenen una fitxa en la qual s’esmenta les propietats 

necessàries que han de saber de cada element per poder 

determinar la seva posició a la taula periòdica, encara que, a priori, 

no saben en quina posició acabaran durant el joc. 

Seguiment 
Es demana als alumnes que emplenin una fitxa amb les propietats 

periòdiques que surten a la vista durant el joc. 

Observacions 

Al finalitzar el joc, es remarca la periodicitat d’algunes propietats i 

valora l’esforç dels alumnes en general. Es puntualitza si hi ha 

hagut alguna errada. 

Variacions 

Amb l’observació de com ha anat el joc de rols el docent  pot anotar 

els fets més importants que han aparegut durant el joc, per 

exemple: per al pròxim joc els alumnes s’han de ficar més dins el 

rol, per tant puc pensar aquesta activitat per fer-ho més immersiu...  

A l’hora d’elaborar un joc de rols, el docent pot prendre com a punt de partida 

alguna idea que hagi tingut. Però si el docent no té cap idea clara per a la 

                                                
2 A l’annex 2 hi ha una taula en blanc per poder emplenar si es fa un joc de rol 
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realització del joc pot prendre alguna idea d’algun joc ja fet i adaptar-la a les 

seves necessitats i a les característiques del grup.  

 

La majoria d’aquests jocs ja fets tenen el seu propi manual i diuen com s’ha de 

jugar. A més de proposar unes normes bàsiques que es poden variar segons les 

necessitats de l’alumnat i així poder pactar les normes entre tots els participants. 

 

Com ja se sap, el docent té la funció de creador i de director del joc i per aquest 

motiu, ha de crear un fil conductor que uneixi totes les escenes possibles que es 

poden donar durant la realització del joc. No és una tasca senzilla, requereix una 

alta capacitat d’abstracció, ja que no només s’ha de pensar la història sinó que 

també s’ha de pensar sobre totes les possibles situacions que es poden donar a 

partir del problema que es plantegi a la narració inicial. Això és a causa del fet 

que l’alumnat pot arribar a resoldre un mateix problema mitjançant situacions 

molt diferents.  

 

La creació d’aquest fil conductor també requereix un alt domini de la llengua, ja 

que depenent de les paraules usades per explicar la història inicial els alumnes 

es poden motivar o desmotivar-se completament. La idea d’aquesta història 

inicial és engrescar els alumnes i, per tant, s’ha d’usar un llenguatge que sigui 

proper i accessible per a ells, però a la vegada ha de tenir cert caràcter de 

literatura per crear aquest ambient de narració. 

 

5.2.1. Estàndards d’aprenentatge relacionables amb el joc de rols 

En aquest apartat es vol fer una revisió dels estàndards d’aprenentatge que 

apareixen en el currículum de física i química que podrien donar peu a la 

realització d’un joc de rols. Cal mencionar, que gairebé tots els estàndards són 

aptes per a la realització del joc, ja que aquest pot tractar pràcticament qualsevol 

temàtica. Però, en aquest apartat es volen destacar-ne alguns que resulten molt 

interessants. 
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En el currículum del 1r cicle, dins el bloc 3 anomenat els canvis es troba el 

següent criteri d’avaluació: valorar la importància de la indústria química en la 

societat i la seva influència en el medi ambient. Relacionats amb aquest criteri hi 

ha els següents estàndards: 

- Descriu l’impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, 

els òxids de nitrogen i els CFC i altres gasos d’efecte hivernacle 

relacionant-lo amb els problemes mediambientals d’àmbit global. 

- Proposa mesures i actituds, a nivell individual i col·lectiu, per mitigar els 

problemes mediambientals d’importància global. 

- Defensa raonadament la influència que el desenvolupament de la 

indústria química ha tingut en el progrés de la societat, a partir de fonts 

científiques de diferent procedència. 

 

Com es pot observar, aquests estàndards propicien, de forma molt directa i clara, 

la realització d’un joc de rols. En aquest joc, per exemple, els alumnes podrien 

ser directius de grans indústries químiques i haurien de decidir que han de fer 

respecte del medi i les seves empreses. Amb aquesta situació simulada els 

alumnes haurien de tenir en compte tots els conceptes que apareixen en els 

estàndards esmentats. 

 

També és necessari destacar que en el currículum del 2n cicle, en el primer bloc 

anomenat activitat científica s’hi troba el següent criteri d’avaluació: reconèixer 

que la investigació en ciència és una tasca col·lectiva i interdisciplinària en 

constant evolució i influïda pel context econòmic i polític. Dins aquest criteri s’hi 

troben aquests estàndards: 

- Descriu fets històrics rellevants en els quals ha estat definitiva la 

col·laboració de científics i científiques de diferents àrees de coneixement. 

- Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un article o una 

notícia, analitzant el mètode de treball i identificant les característiques del 

treball científic. 
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En aquest cas, els estàndards donen peu a fer una simulació en la qual alguns 

alumnes són científics o científiques de temps passats i els altres poden fer el 

paper de polítics que influencien els descobriments i escullen a quins projectes 

volen invertir i a quins no. Una altra alternativa és que poden ser periodistes 

sensacionalistes a favor o en contra de l’avanç científic. 

 

Com es pot veure es poden fer jocs de rols amb gairebé qualsevol contingut, 

encara que els més favorables són els que duen una controvèrsia social o 

mediambiental, en la qual els alumnes poden discutir i donar la seva opinió. 

 

A l’hora de preparar el joc de rol s’ha de ser conscient que per a la realització del 

joc per part de l’alumnat s’han d’usar les categories de pensament més 

avançades, o més altes en la taxonomia de bloom. Aquestes categories més 

altes són analitzar, avaluar i crear. Durant el joc els alumnes han d’analitzar els 

problemes que es presenten, avaluar totes les possibles resolucions que 

existeixen i també han de crear, ja que les seves decisions creen el joc,  el docent 

tan sols desenvolupa el principi del joc. Mitjançant un model més transmissiu 

s’usen les categories més baixes com memoritzar, comprendre i aplicar. Per tant 

i, com ja s’ha dit anteriorment, el coneixement creat mitjançant el joc de rols serà 

de més qualitat. 

 

5.3. Presentació del joc a l’alumnat 
La presentació del joc a l’alumnat també és molt important, ja que amb aquesta 

introducció es pot perdre l’interès dels alumnes amb molta facilitat, però també 

es poden engrescar ràpidament. Si no entenen bé des d’un principi el que es 

pretén d’ells, la motivació intrínseca pel propi joc es perd i, per tant, la 

metodologia perd gairebé tota la seva essència. És per aquesta raó que escriure 

bé l’inici de la història durant la preparació del joc és tan important.  

 

A l’hora de presentar el joc la primera tasca que ha de fer el docent és, com s’ha 

dit abans, explicar el que es pretén dels alumnes. Una activitat que es podria 

realitzar abans del joc de rols és demanar si algun alumne coneix els jocs de rol 
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i si n’ha jugat mai, en cas afirmatiu es pot fer explicar a l’alumne el seu punt de 

vista a la resta de la classe. Si no hi ha cap alumne a la classe que conegui 

aquest tipus de joc es pot explicar el que és: “És un joc en el qual vosaltres sereu 

els personatges d’una història que us proposaré jo, en la qual us enfrontareu a 

diverses situacions en les quals haureu de decidir el futur de la història que hem 

començat entre tots. Les vostres decisions com a personatges durant el joc, 

variaran el final d’aquest, així que heu de prendre les decisions amb consciència 

de les conseqüències que poden tenir.” 

 

La passa següent és la de repartició dels rols als alumnes, hi ha diverses 

possibilitats: 

 

- La primera possibilitat és repartir els rols de manera aleatòria, així 

s’assegura que ningú no té preferència sobre cap altre i així es suposa un 

repartiment més just.  

 

- La segona possibilitat és que el docent decideixi qui fa cada rol, aquesta 

opció permet al docent triar els personatges en funció de les capacitats 

de cada alumne.  

 

- La tercera possibilitat és que el docent exposa tots els rols possibles i és 

l’alumnat el que tria qui vol fer cada rol, aquesta opció és la més arriscada 

perquè es poden crear conflictes entre els alumnes. 

 

En el cas de l’exemple de La Formació de la Taula Periòdica es van assignar els 

rols de manera aleatòria. Es va considerar que aquesta era la manera més 

adequada, ja que tots els rols eren molt semblants i no va ser necessari triar 

segons les possibilitats de cada alumne. 

 

L’opció més inclusiva és la segona, és a dir, el docent decideix els rols dels 

alumnes, així es tenen en compte les necessitats i les capacitats dels alumnes a 

l’hora de realitzar la representació. 
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5.4. Preparació del joc per part de l’alumnat  
Fins ara s’han comentat algunes recomanacions i consells que el docent pot 

seguir a l’hora de preparar i presentar un joc de rols. Però en aquest apartat 

l’alumne serà l’eix central i es proposaran algunes activitats per ajudar-los a 

preparar el rol que han d’assumir.  

 

Per a preparar el joc de rol i que aquest sigui més fluid es poden realitzar unes 

quantes activitats prèvies per anar preparant a l’alumnat per a la situació a la 

qual s’han d’enfrontar. Les activitats poden ser molt diverses segons el joc de 

rols que es dugui a terme, els objectius que es vulguin assolir o competències 

que es vulguin treballar. Una d’aquestes activitats és, per exemple, donar als 

alumnes una sèrie de pautes mínimes  perquè cerquin tota la informació, així es 

treballaria l’autonomia de l’alumnat i, per tant la competència d’aprendre a 

aprendre. Una altra opció podria ser que el docent estableix unes pautes més 

tancades i més centrades en continguts. D’aquesta manera el docent s’assegura 

que l’alumnat farà feina sobre certs continguts d’interès, però per contra, es perd 

l’essència d’aquesta metodologia que és que l’alumnat es crea el seu propi 

coneixement. 

 

Un altre apartat per preparar el joc de rol és la creació de les normes. Com ja 

s’ha dit en aquest treball les normes han d’estar pactades entre tots els jugadors, 

per tant abans de començar el joc s’han de decidir les normes. Per això es pot 

fer una activitat en la qual cada alumne escriu les normes que creu que ha de 

tenir el joc, el docent pot ajudar establint unes normes bàsiques i, encara que 

pareixin obvies, s’han de remarcar com per exemple: no es pot fer mal als altres, 

respectar el torn de paraula i només parlar una persona a la vegada, no ens 

podem sortir del rol en cap moment durant el joc, no riure... Una vegada que els 

alumnes han escrit les seves pròpies normes es poden compartir entre tots i es 

duen a votació. Al final d’aquesta activitat tothom ha de conèixer i estar d’acord 

amb les normes establertes. 
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A aquesta part del joc de rols l’alumne comença a familiaritzar-se amb els nous 

conceptes que van apareixent, per exemple en el cas de la taula periòdica els 

alumnes comencen a assimilar nous aprenentatges com una sèrie de propietats 

dels elements i la seva col·locació a la taula que, fins aquest moment, no 

coneixien i que, al final del joc, hauran après. 

 

5.5. Desenvolupament del joc  
El desenvolupament del joc és la part més lúdica i, en aquest punt l’alumnat està 

molt motivat per fer l’activitat. A la vegada, és la part més complicada per al 

docent, ja que com és una improvisació, poden sorgir qualsevol tipus de 

situacions. Però si s’han seguit totes les passes anteriors i s’ha anat guiant a 

l’alumnat en la preparació, haurien d’estar previstes la majoria de les situacions. 

 

Aquesta part també és la més activa i on es fa la major part de l’aprenentatge i 

el docent, com a director del joc que és, pot conduir les situacions cap a una 

banda o una altra amb les seves narracions, per exemple en el cas del joc de la 

Taula Periòdica el docent fa la narració inicial: “Bon dia elements químics! Estem 

aquí reunits a Carolina del Nord a la seu de la IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) per unir-vos a tots en una sola taula, des de la IUPAC, 

que són molt metòdics, us volen ordenar per poder tenir la màxima informació 

sobre vosaltres d’una sola ullada. Membres de la IUPAC encarregats d’aquesta 

feina, podeu començar el vostre treball...” 

 

Aquest podria ser un breu discurs per començar l’ambientació del joc. L’èxit o el 

fracàs del joc resideix a aquest discurs inicial, ja que és el que transporta als 

jugadors (alumnes) allà on es vol arribar. Si aquest discurs arriba als alumnes 

amb força, ells es ficaran més dins el rol que han d’assolir. 

 

La següent passa del joc és la interacció entre l’alumnat, el docent com a director 

del joc ha d’estar supervisant que els temes de conversació i que el to de veu i 

el  comportament són els adequats. A més, aquestes observacions també li 

serviran a l’hora d’avaluar.  
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En l’exemple del joc de la Formació de la Taula Periòdica els alumnes que tenien 

el rol de membre de la IUPAC van prendre la iniciativa i van començar a 

entrevistar als elements. Els demanaven el seu nom, símbol, radi atòmic, 

electronegativitat, nombre atòmic, capa de valència, isòtops... i així anaven 

recollint informació per després compartir-la amb tots. Una vegada compartida 

aquesta informació els alumnes, com ja coneixen la taula periòdica, es van 

adonar que havien d’estar ordenats per nombre atòmic i així ho varen encomanar 

als elements: (membre de la IUPAC) ”Ara us col·locareu en l’ordre que us diré: 

El primer és l’hidrogen, després l’heli, després el liti... “ i així fins que van estar 

tots col·locats. 

 

Una vegada col·locats van tornar a mirar les seves propietats i es van adonar 

que hi havia coses que es repetien com per exemple la capa de valència i, que 

hi havia propietats que tenien un ordre dins la taula com per exemple, el radi 

atòmic o l’electronegativitat. 

 

D’aquesta manera i gairebé sense la intervenció del docent els alumnes 

coneixien en profunditat les propietats que amaga la posició dels elements de la 

taula periòdica i, a més, tenien la sensació que l’havien creat ells. 

 

5.6. Retroalimentació 
El següent pas del joc és la retroalimentació i la consolidació del que els alumnes 

han après durant el joc. En aquest punt del joc el que es fa és recopilar el més 

important del que s’ha anat desenvolupant durant tot el procés i posar-hi èmfasi 

per remarcar els coneixements que han après a través del joc. 

 

Per fer-ho una opció podria ser fer una activitat amb una fitxa o similar en la que 

els alumnes han de contestar una sèrie de preguntes relacionades amb el joc. 

Per exemple amb la taula periòdica es podrien pensar activitats com per 

exemple: ordenar de més gran a més petits elements en funció del seu radi 
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atòmic, ordenar en funció de l’electronegativitat o escriure la capa de valència 

només sabent el grup i el període i sense saber el nombre d’electrons. 

 

D’aquesta manera els alumnes se n’adonen del seu aprenentatge i no se’n van 

a casa amb la sensació de no haver après res. També dona més seguretat al 

docent perquè així pot comprovar si els coneixements han quedat prou clars o fa 

falta tornar-los a revisar. Aquesta mateixa fitxa, que s’ha estat comentat fins ara 

també es pot donar als alumnes abans de realitzar el joc i, comparant ambdós 

resultats es pot veure l’evolució del concepte. 

 

Una altra opció perquè els alumnes puguin consolidar els continguts pot ser 

mitjançant l’ús de recursos TIC. Per exemple, es pot obrir un fòrum on els 

alumnes poden discutir sobre el joc de rols en el qual han participat a classe i 

així afavorir més encara aquesta consolidació del que s’ha après. Mitjançant 

aquest fòrum els alumnes tornen a reviure el joc i revisen si les decisions preses 

són les més correctes. A més, es poden penjar vídeos o fotografies del joc de 

rols i els alumnes es podran veure i aprendre dels seus errors. 

 

5.7. Avaluació 
En aquest apartat es tractarà l’avaluació de l’alumnat en la realització del joc així 

com l’avaluació del propi joc per poder millorar-lo de cara a una pròxima ocasió 

de realitzar el joc. 

 

5.7.1. Avaluació de l’alumnat 

Per avaluar l’alumnat en la realització d’aquest joc el més aconsellable és la 

utilització d’una rúbrica, ja que aquesta metodologia és molt semblant a una 

exposició oral amb l’afegit que en el joc de rols s’ha d’interactuar amb els 

companys. És per això, que amb la rúbrica aconseguim que l’avaluació sigui més 

objectiva. Un exemple de rúbrica, que es va usar durant el joc de la Taula 

Periòdica, es troba a l’annex 3. 
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A l’hora d’avaluar als alumnes, es poden tenir en compte aspectes com: 

 

- La preparació i coneixement que ha fet l’alumne sobre el tema que s’ha 

de tractar. En aquest aspecte es pot avaluar quins són els coneixements 

que l’alumne ha adquirit durant la preparació i representació del joc. Per 

exemple, si l’estudiant ha profunditzat per descobrir més aspectes sobre 

el rol que ha d’adoptar o només s’ha quedat amb la informació mínima per 

a poder realitzar el joc. 

 

- El vocabulari: l’alumne ha d’usar un llenguatge que concordi amb el 

context del joc, per exemple, si el joc es desenvolupa en el passat, el 

llenguatge varia, si l’alumne adopta un rol de científic o de periodista o de 

polític, el llenguatge usat ha d’adequar-se al nivell que es demana. 

 

- La gesticulació: durant les intervencions l’alumne ha de demostrar certa 

naturalitat en el seu discurs, això es pot mesurar amb el llenguatge no 

verbal que acompanya la representació com els gestos. 

 

- La caracterització i adopció del rol, és a dir, si l’alumne ha d’adoptar un 

rol, la interpretació és més bona si hi ha una caracterització, per exemple 

si és un metge es pot posar una bata, si és un periodista pot anar amb 

una llibreta i un bolígraf. També, es pot tenir en compte si l’alumne surt 

del paper durant el joc per exemple xerrant amb altres companys d’altres 

temes.  

 

Una altra opció és avaluar les activitats escrites prèvies o posteriors a la 

realització del joc. Així es pot avaluar el procés pel qual els alumnes han après i 

l’evolució que han sofert durant la realització del joc. 
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5.7.1. Avaluació del joc de rols 

Pel que fa a l’avaluació del propi joc es pot realitzar un qüestionari a l’alumnat 

amb una sèrie de preguntes de la seva opinió respecte del joc i així, potenciar 

els aspectes que han agradat als alumnes i intentar enfocar des d’un altre punt 

de vista els aspectes que han resultat menys motivadors als alumnes i així, 

millorar-los. A la taula 4 es recullen les preguntes, basades en Palomeque-

Forero (2016), i els resultats obtinguts que es van fer als alumnes que van 

realitzar el joc de la Formació de la Taula Periòdica. Per realitzar-lo es va 

demanar que contestessin amb una escala d’1 a 5, essent 1: en desacord i  5: 

totalment d’acord. 

 

 

Taula 4. Qüestionari i resultats obtinguts per avaluar el propi joc de rols 

Preguntes Mitjana de valoració 

M’he sentit còmode treballant en grup durant el 

joc de rols. 4,5 

He entès el que s’ha de fer des d’un principi. 4 

El joc de rols m’ha generat ansietat� 1 

M’ha agradat la idea de participar en un joc de 

rols. 4,7 

M’han paregut interessants els exercicis a classe 

per preparar el joc de rols. 4,4 

 Les instruccions del joc han estat clares i 

suficients per entendre el joc.  3,8 

Li vaig contar als meus familiars o amics que 

havia participat en un joc de rols a la classe de 

física i química. 

4,2 

Vaig poder expressar les meves opinions 

fàcilment.  4,6 
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Revisant els resultats d’aquesta enquesta o escala d’opinió es poden veure quins 

són els aspectes del joc que no han funcionat del tot bé per millorar-los de cara 

a una altra ocasió. Per exemple en el cas de la Taula Periòdica es veu que els 

resultats més baixos han estat a entendre el que havien de fer en el joc i les 

instruccions del joc, per tant pel pròxim joc s’ha d’intentar explicar millor les 

instruccions del joc i assegurar-se que tothom ho ha entès bé des del principi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

38	

6. Conclusions 
Per acabar es vol fer un repàs als objectius que s’havien plantejat al principi del 

treball, i així poder veure si s’han complit. 

 

- S’ha valorat la implementació de la metodologia del joc de rols a l’aula de 

física i química a l’educació secundària obligatòria. 

 

- S’ha realitzat una revisió dels avantatges del joc de rols a l’educació 

secundària.  

 

- S’han donat unes pautes o consells per realitzar un joc de rols aplicat a 

física i química. 

 

- S’ha comprovat com el joc de rols pot ser usat en l’assignatura de física i 

química, mitjançant exemplificacions com el joc de La Formació de la 

Taula Periòdica 

 

- S’ha valorat l’ús d’aquesta metodologia per treballar en grups cooperatius. 
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Annex 1. Exemple de joc de rols: La Formació de la Taula Periòdica 
- Personatges: 
1) Hidrogen 

2) Heli 

3) Liti 

4) Beril·li 

5) Bor 

6) Carboni 

7) Nitrogen 

8) Oxigen 

9) Fluor: Saber si és metall, no metall, metal·loide o gas noble. Nombre 

atòmic i màssic, isòtops més abundants, configuració electrònica, nivell 

de valencià, tendència a guanyar o perdre electrons, valències que pot 

presentar i grandària. 

. 

. 

. 

10)  Membre de la IUPAC: Ordenar els elements, saber grup, període i capa 

de valència de cada un. Investigar perquè la taula periòdica és així com 

és ara. 

 

- Història: 
La IUPAC vol ordenar els elements en una taula, la qual ha d’agrupar els 

elements amb les mateixes propietats i en ordre. La IUPAC decideix que 

alguns dels seus membres ho facin i perquè resulti més fàcil assignen a 

cada un, un paper, alguns de vosaltres sereu un element i haureu de dir les 

vostres propietats, com nombre atòmic, configuració electrònica, capa de 

valència... 

 

Els membres que no facin d’element químic seran els encarregats d’ordenar 

els elements. Els membres de la IUPAC que fan la taula aniran  discutint 

amb els elements per poder ordenar-los i decidir la seva posició a la taula i 
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ho aniran anotant a mesura que vagin escoltant el que els elements li diuen. 

Al final i entre tots hem de reconèixer quines són les propietats que fan que 

ordenem així la taula i ho anotarem a la pissarra. 

 

-  Per Cercar Informació: 
 

- Elements químics: 

http://www.ptable.com/?lang=es 

 

- Membres de la IUPAC: 

http://agrega.educacion.es/repositorio/08122014/c3/es_2014120812_9164042/i

ndex.html  
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Annex 2. Taula muda per preparar joc de rols 

 

Nivell 
  

 

Temps 
 

 

Objectiu 
 

 

Llenguatge 
 

 

Organització 
 

 

Preparació 
 

 

Escalfament 
 

 

Procediment 
 

 

Seguiment 
 

 

Observacions 
 

 

Variacions 
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Annex 3. Rúbrica usada al joc de rols La Formació de la Taula 

Periòdica 

 
Concepte Molt Bé Bé Suficient Insuficient 

Qualificació 4 3 2 1 

Puntualitat 

(10%) 

Compleix amb els 

terminis establerts. 

 

_ 

 

_ 

No compleix amb els 

terminis establerts 

Tema (40%) 

L’estudiant ha 

profunditzat en el 

tema i es nota que 

sap més del que conta 

L’estudiant 

coneix el tema 

encara que no 

profunditza 

L’estudiant coneix 

el suficient del 

tema per realitzar 

el joc. 

L’estudiant no coneix 

el tema 

Gesticulació 

(10%) 

L’estudiant 

acompanya la 

presentació amb 

gestos que pareixen 

naturals i ajuden a la 

comprensió del que 

pretén exposar 

L’estudiant 

acompanya la 

presentació amb 

gestos però 

pareixen forçats , 

ajuden a la 

comprensió del 

que es pretén 

exposar 

L’estudiant 

acompanya la 

presentació amb 

gestos nerviosos, 

no ajuden a la 

comprensió del 

que es pretén 

exposar 

L’estudiant no realitza 

gestos  i es nota que 

està molt nirviós. 

Vocabulari 

(10%) 

L’estudiant usa un 

vocabulari que 

concorda amb la 

presentació i 

l’assignatura 

L’estudiant usa 

un vocabulari que 

concorda amb la 

presentació 

L’estudiant 

presenta poca 

diversitat de 

vocabulari i 

repeteix les 

mateixes paraules 

L’estudiant presenta 

un vocabulari 

inadequat i repeteix 

amb molta freqüència 

les mateixes paraules 

Originalitat 

(20%) 

L’estudiant presenta 

originalitat a la seva 

caracterització 

L’estudiant 

presenta poca 

originalitat a la 

seva 

caracterització 

L’estudiant s’ha 

caracteritzat 

L’estudiant no es 

caracteritza 

Adopció del 

Rol 

(10%) 

L’estudiant ha adoptat  

el rol 

L’estudiant entén 

el rol però no l’ha 

adoptat del tot 

L’estudiant 

s’esforça per ficar-

se dins el Rol però 

no ho aconsegueix 

L’estudiant no s’ha 

ficat dins el rol i no 

s’esforça per 

aconseguir-ho 

 


