


Resum:

Els jocs educatius electrònics són un recurs TIC més per a incloure dins la

seqüència d'ensenyament-aprenentatge dissenyada pel docent. Poden resultar

activitats  que  augmentin  la  implicació  dels  alumnes  i  que  ajudin  a

contextualitzar els continguts de l'assignatura a situacions de la vida quotidiana.

La teoria de Piaget classifica els jocs segons el desenvolupament cognitiu de

l'infant i destaca que els jocs ajuden al jugador a simular una realitat a la que

més tard haurà d'adaptar-se. Els jocs de simulació a l'àrea de Física i Química

permeten, entre d'altres, aprofundir en l'estudi de les interaccions CTS (Ciència,

Tecnologia i Societat) i contribueixen així a la formació de futurs ciutadans més

preparats per a prendre decisions fonamentades. La diversitat es pot tractar a

través dels jocs electrònics de vàries maneres: jocs per nivells, jocs dissenyats

per  a  certs  col·lectius  NEE,  etc.  En  aquest  treball  es  presenten  els  jocs

adaptatius, els quals adapten el mode de joc al jugador de manera dinàmica

segons les interaccions que aquest té amb el joc. Això permet dissenyar un

mateix joc que inclogui a tot l'alumnat, sense la necessitat de classificar-lo  a

priori segons unes etiquetes.  Avançam així  cap  al  model  d'escola  inclusiva

creant recursos inclusius. Es presenta el joc La meva nova casa, per a l'àrea de

Física i Química de l'assignatura de Ciències de la Naturalesa de 2n d'Educació

Secundària Obligatòria,  que treballa continguts relacionats amb l'energia i les

seves implicacions CTS. És un joc adaptatiu  en forma de laberint digital  que

inclou adaptacions per a distints ritmes d'aprenentatge, dislèxia i TDA-H, tot i

que tots els jugadors juguen al mateix joc. 

Paraules-clau del treball:

Joc adaptatiu, laberint digital, estalvi energètic.
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 1 Objectius del treball

El present treball ofereix una reflexió sobre el procés d'aprenentatge a través

del joc i sobre com el disseny de jocs educatius electrònics permet tractar la

diversitat  en  l'aprenentatge  dels  alumnes.  Més  concretament  s'estudia  el

disseny de jocs educatius electrònics adaptatius, els quals permeten l'adaptació

contínua del mode de joc al perfil del jugador mentre es realitza l'activitat.

La proposta educativa presentada consisteix en la creació d'un recurs didàctic

en forma de joc educatiu electrònic adaptatiu per a l'àrea de Física i Química de

l'assignatura  de  Ciències  de  la  Naturalesa  de  2n d'Educació  Secundària

Obligatòria (ESO). El recurs s'ha creat a partir d'eines gratuïtes de programari

lliure  i  sense la  necessitat  d'uns coneixements  tècnics  avançats.  El  joc  pot

transcórrer per diversos camins segons el perfil de l'alumne jugador, així com el

registre del camí seguit com a retroalimentació pel professor o pel propi alumne

de les dificultats detectades en l'aprenentatge.

 2 Estat de la qüestió

 2.1 El joc en relació al desenvolupament cognitiu

Per a parlar de la presència contínua del joc en el desenvolupament de l'infant

convé primer definir què entenem per joc. Són molts els autors que han definit

les diferents dimensions de l'acció de jugar. Una de les definicions més usades

és la de Johann Huizinga, que defineix el joc com una 

Acció o ocupació lliure que es desenvolupa dins uns límits espacials

i temporals determinats, amb unes regles absolutament obligatòries i

lliurement  acceptades.  L'acció  té  un  fi  en  si  mateixa  i  va

acompanyada d'un sentit lúdic i d'alegria. (Ripoll,  2006). 

El joc segueix unes regles que no venen donades per la realitat externa, és una

activitat divertida que produeix plaer i no té cap finalitat fora del joc per part del

jugador. Això no vol dir que un joc educatiu per part del dissenyador del joc o de

l'educador  que  el  posa en  mà  dels  alumnes  no  tengui  una  finalitat
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d'aprenentatge.  Té una  finalitat  educativa  i  uns  objectius,  però  aquests  no

esdevenen la motivació de jugar que perceben els alumnes jugadors. 

Per a poder definir una activitat com a lúdica necessitam contraposar-la a les

activitats que consideram no lúdiques. 

Tan sólo podemos hablar de él [el joc] cuando lo contrastamos con

otras  orientaciones  o  estados;  solamente  podemos  identificar  un

comportamiento lúdico cuando el actor del mismo puede adoptar un

comportamiento no lúdico, que difiere del primero. (Garvey, 1985). 

Per tant, són les habilitats de l'infant, la seva capacitat per a realitzar certes

activitats,  que  defineixen  les  tasques  que  resulten  lúdiques en  un  moment

determinat del seu desenvolupament en contrast amb les no lúdiques.

Es pot entendre així que l'etapa del desenvolupament  en la que es troba  el

jugador,  la  qual  pot  ser  associada  en  general  a  l'edat,  determina  en  gran

mesura  els  tipus  de  jocs  que  pot  aprofitar  pel  que  fa  a  la  diversió  i  a

l'aprenentatge. Segons la teoria de Piaget, l'infant construeix el propi medi del

joc  per  a  simular  una  realitat  a  la  que  més  tard  haurà  d'adaptar-se  (Abd

Rahman, 2012). Per tant, el tipus de joc és un reflex de les estructures mentals

de l'infant i a la vegada les fa canviar. Piaget va descriure el desenvolupament

del  joc  en  l'infant  classificant-lo  en  distints  tipus  associats  als  períodes  del

desenvolupament cognitiu.  La classificació de Piaget presentada per Rosa  i

Navia (1998), citada per Abd Rahman (2012), és la següent:

1. Joc  funcional,  associat  al  període  sensor-motor.  Compren  l'etapa

anterior als dos anys.  El joc es caracteritza principalment per no tenir

símbols ni  regles;  el  plaer del  jugador és troba en ser la  causa d'un

esdeveniment. 

2. Joc  simbòlic,  associat  al  període  preoperatori.  Compren  l'etapa

aproximada  dels  dos  als  set  anys.  Durant  bona  part  de  l'etapa  es

caracteritza  per  ser  un  joc  individual,  on  l'infant  relaciona  les  seves

experiències amb símbols. La darrera part de l'etapa, aproximadament

dels quatre als set anys, canvia cap a un joc col·lectiu on el simbolisme
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pretén crear un model de la realitat al que adaptar-se.

3. Joc  de  regles,  associat al  període  d'operacions  concretes.  Compren

l'etapa aproximada dels set als dotze anys. És en aquest període en el

que els jugadors comencen a crear regles a seguir i perd importància el

simbolisme. Comença l'interès per a que el medi de joc sigui més fidel a

la realitat.

4. Joc de construcció, associat a un desenvolupament cognitiu superior i en

el que jugant es simula la realitat.

A partir del juego simbólico se desarrollan juegos de construcción,

impregnados aún, al principio, de símbolos lúdicos, pero que tienden

seguidamente a constituir verdaderas adaptaciones [...] o soluciones

de problemas y creaciones inteligentes. (Piaget i Inhelder, 1969/2007,

citat per Abd Rahman, 2012). 

En  el  recurs  presentat  com a  proposta  educativa  en  el  present  treball  els

jugadors es troben a l'etapa d'operacions formals i el joc entra en la categoria

de jocs de construcció.

 2.2 Els jocs i l'educació

Clàssicament a l'educació reglada el joc quedava reclòs al temps d'esbarjo dels

alumnes  i  a  les  sessions  lectives  es  treballava  d'una  forma  rígida  i

academicista,  amb  els  rols  de  transmissor  de  coneixements  (professor)  i

receptor d'aquests (alumne) clarament diferenciats. Avui en dia apareixen a les

sessions lectives altres tipus de dinàmiques i activitats,  algunes de les quals

fomenten el  rol  de  professor  com a guia  o  animador  de  l'aprenentatge. Es

treballa  des  del  joc  sobretot  a  les  etapes  d'Educació  Infantil  i  d'Educació

Primària i en menys ocasions també a l'etapa d'ESO. Ha de quedar clar que el

joc és un recurs més i  que quan un educador decideix usar un joc ha de ser

capaç d'explicitar el perquè de la seva decisió. 

I  com a recurs educatiu cal  plantejar-se que no és al  principi  del

procés de treball - “tinc un joc i vaig a buscar quins aspectes puc
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treballar” - sinó que s'ha de situar gairebé al final de la proposta -

“tinc uns objectius, puc usar diferents recursos, aquests jocs em van

bé, uso els jocs” -. (Ripoll, 2006).

El  joc  com a recurs  entra  dins la  seqüència d'aprenentatge dissenyada pel

professor  i  pot  encaixar  segons la  seva  naturalesa  com  una activitat  de

desenvolupament, de síntesi, etc. L'ús d'un mateix joc (un mateix recurs, un

mateix contingut)  per part  de dos educadors pot  ser  distint  i  dependre  dels

objectius i de la seqüència que cada un ha planificat. 

Com  s'ha  comentat anteriorment,  l'educador  ha  de  tenir  clar  que  els  seus

objectius del joc no són els mateixos que perceben els alumnes jugadors.

Es esencial que seamos conscientes que, en el momento del juego,

el propósito del alumno va a ser siempre el de ganar. Mientras que el

nuestro es que aprenda el  contenido que está involucrado en él.

(Ganfornina, 2012).

El joc com a eina per a l'aprenentatge presenta l'avantatge de despertar en

general  l'interès  dels  alumnes  i,  si  no  s'abusa  del  recurs,  pot  resultar  una

activitat més motivadora que les habituals pel que fa al plaer que s'experimenta

jugant i a la sensació de que s'està realitzant una activitat excepcional. Això es

pot traduir  en una major implicació  per part  alumnes i  en una percepció més

positiva de l'assignatura. Com exposaven Linaza i Maldonado (1990):

El juego permite mantener e incluso incrementar la motivación y el

interés  por  los  aprendizajes  de  los  contenidos  culturales  de  los

curriculares  más  obligatorios.  El  juego  desempeña  una  función

importante en cuanto al desarrollo de comportamientos sociales y,

en concreto, de cooperación, así como en el desarrollo de aspectos

de la personalidad como la perseverancia, concentración, reflexión,

autonomía  que  tienen  repercusión  de  manera  inmediata  en  los

aprendizajes más formados y dirigidos. 
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 2.3 El cas dels jocs electrònics

Actualment  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la  Comunicació  (TIC)  estan

presents en molts aspectes de la nostra vida. És per això, que resulta natural

que cada vegada estiguin més presents a les aules. Existeixen molts recursos

TIC  que  poden  usar-se  en  una  sessió  lectiva,  alguns  d'ells  de  caire  lúdic.

Alguns  dels  avantatges  que  presenta  l'ús  de  recursos  TIC  a  la  seqüència

d'aprenentatge són mencionats per Mendoza i Maria (2012):

Suarez (2011) muestra en un trabajo experimental que la mayoría de

los estudiantes  consideran que las Tics favorecen su  proceso de

aprendizaje;  dentro  de  las  razones  que  dan  los  estudiantes  al

respecto están básicamente: el  pensar que pueden aprender más

fácil,  que les motiva más la asistencia a clases, que dinamiza su

proceso de aprendizaje,  que es  una forma en la  que el  maestro

puede  presentar  imágenes,  videos,  etc.  que  hagan  más  fácil  el

entendimiento de un tema. Los que responden que no, dicen que es

un factor de distracción y que no todos tienen las mismas facilidades

para acceder a estos recursos.

Sembla que l'ús de les TIC en la majoria dels casos augmenta la motivació dels

alumnes  cap  a  l'aprenentatge.  Però  no  es  tracta  d'una  solució  màgica;

l'educador ha de tenir molt clar, com per a qualsevol recurs, en quin moment de

la seqüència d'aprenentatge les situa i quins són els objectius. 

El joc electrònic  educatiu  és un tipus de recurs TIC de caire lúdic que es pot

usar com una activitat més de la seqüència d'aprenentatge. Però, quan podem

dir  que  un joc  electrònic  és  educatiu?  Podem prendre  com a  referència  la

definició de material educatiu que ens aporta Kaplún (2002):

Entendemos  por  material  educativo  un  objeto  que  facilita  una

experiencia  de  aprendizaje.  [...]  un  material  educativo  no  es

solamente un objeto (texto, multimedia, audiovisual o cualquier otro)

que proporciona información sino que, en un contexto determinado,

facilita o apoya el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. 
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Així  un  joc  electrònic  és  educatiu  si  proporciona  o  complementa  una

experiència  d'aprenentatge.  És  a  dir, l'eina  TIC  es  pot  transformar  en  un

instrument de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) amb un

bon guiatge per part del docent.

Hi ha jocs que estan dissenyats explícitament per a ser educatius, en canvi

d'altres,  dissenyats amb una finalitat  purament lúdica,  poden,  en mans d'un

educador, aportar una experiència d'aprenentatge als alumnes. 

 2.3.1 Jocs educatius electrònics amb finalitat educativa

Avui en dia a la xarxa el docent pot trobar moltes plataformes i eines per a

dissenyar activitats educatives. Un bon grapat d'aquestes eines són gratuïtes i

no requereixen de coneixements informàtics avançats. A més, es poden trobar

una gran quantitat de recursos ja creats de naturalesa molt variada.

Actualmente se dispone de diferentes herramientas informáticas que

permiten  crear  tipos  de  ejercicios  muy  variados:  preguntas

verdadero-falso,  respuesta  múltiple,  elección  múltiple,  rellenar  los

huecos,  identificar  zonas  de  una  imagen  compleja,  asociar

conceptos,  ordenar  los  pasos  de  un  proceso,  crear  crucigramas,

puzzles, sopas de letras, entre otros. (Pérez García, 2010). 

Aquestes  eines  permeten  dissenyar  activitats  educatives.  Una  seqüència

d'activitats pot esdevenir un joc electrònic educatiu si inclou activitats lúdiques

(el  caràcter  lúdic  de  l'activitat  dependrà  entre  d'altres  del  nivell  de

desenvolupament cognitiu del jugador). A continuació es presenta un petit recull

d'eines TIC que  es poden usar per a crear distints tipus de jocs educatius i

només es consideren les que són gratuïtes.  A l'hora d'escollir  la  plataforma

adequada  podem  tenir  en  compte  els  següents  aspectes,  mencionats per

Villoria Sáez et al. (2010):

• Se valoran las plataformas de código libre que permitan la distribución

gratuita, tanto de la plataforma, como del contenido creado a partir de

ella. 
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• La  creación  de  videojuegos  debe  ser  sencilla  e  intuitiva  y  no  debe

requerir conocimiento técnico avanzado en programación [...].

• Son  valoradas  aquellas  plataformas  que  disponen  de  herramientas

orientadas al campo de la educación que faciliten la creación de juegos

educativos a los tutores.

Una eina de programari lliure àmpliament usada a molts centres docents és el

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), un entorn

d'aprenentatge virtual molt conegut  (https://moodle.org). Dóna l'opció de crear

alguns  recursos (per  exemple,  qüestionaris),  però  el  més important  és  que

serveix  per  a  guardar  i  gestionar  els  recursos que el  docent  ha recopilat  o

dissenyat ell mateix. La majoria d'activitats dissenyades amb les eines que es

comenten en el present treball són integrables a MOODLE. 

Podem  englobar  en  una  categoria de  jocs  electrònics  aquells  jocs  que

consisteixen en posar a prova els continguts curriculars que coneix el jugador a

través de la resolució de diverses activitats educatives lúdiques, com els mots

encreuats, els trencaclosques, les paraules creuades, les sopes de lletres, etc.

Una  eina  molt  útil  per  a  dissenyar  aquest  tipus  d'activitats  és  el  Clic

(http://clic.xtec.cat/), amb la seva versió més moderna: el  JClic (desenvolupat

en la plataforma Java). Un altre projecte amb les aplicacions del qual es poden

crear  activitats similars  és el  HotPotatoes (https://hotpot.uvic.ca/),  que també

usa el llenguatge Java. Les dues eines anteriors exporten el material creat en

format HyperText Markup Language (HTML) i, per tant, el joc es pot integrar a

qualsevol  entorn  web.  Una  tercera  opció  per  al  disseny  d'aquest  tipus

d'activitats és el programa Ardora, del professor José Manuel Bouzán Matanza

(http://webardora.net/).

Con  Ardora  se  pueden  crear  más  de  45  tipos  distintos  de

actividades,  crucigramas,  sopas  de  letras,  completar,  paneles

gráficos, relojes, etc, así como más de 10 tipos distintos de páginas
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multimedia:  galerías,  panorámicas  o  zooms  de  imágenes,

reproductores mp3 o flv, etc. (Pérez García, 2010).

En els llocs web de les eines anteriors hi podem trobar una gran quantitat de

material disponible ja dissenyat, jocs educatius inclosos.  També trobarem una

gran  col·lecció  de  jocs  educatius  al  portal  Educaplay

(http://www.educaplay.com/).

Una segona categoria de jocs educatius electrònics són els que es coneixen

com  a  aventures  gràfiques.  Aquests  jocs  es  basen  principalment  amb  la

interacció del personatge protagonista amb el seu entorn. El joc es pot jugar en

primera persona o en tercera persona. En el primer cas el jugador no visualitza

cap personatge, només l'escenari on es desenvolupa el joc i es va movent amb

la càmera a la vegada que clica sobre els objectes per a interaccionar amb ells.

En el segon cas, el jugador guia un personatge i és aquest el que interacciona

amb  l'entorn  (recollint  objectes,  etc.).  Un  editor  gratuït  molt  adequat  per  a

dissenyar aquest tipus de jocs és eAdventure (http://e-adventure.e-ucm.es/). Al

seu lloc web destaquen com a exemple del producte un joc que duu per títol

Protocolo de Incendios,  en el  que el  jugador es mou per un edifici  on s'ha

encès l'alarma d'incendis. 

La aplicación permite crear y configurar los distintos elementos que

componen la aventura gráfica, como pueden ser escenarios, objetos,

personajes o conversaciones de manera intuitiva a través de una

interfaz  point-and-click. Una vez finalizada la creación de un juego

con la herramienta de autoría, puede ser exportado al formato de

fichero de juegos de la  plataforma caracterizado por  la  extensión

.EAD. (Villoria Sáez et al., 2010).

El recurs didàctic conegut com a Webquest (en el que els alumnes resolen un

problema  inicial  plantejat  pel  professor  a  través  d'una  recerca  guiada  per

Internet) també pot esdevenir un joc educatiu si el professor hi inclou activitats

lúdiques de manera que la finalitat principal dels jugadors esdevengui el joc en
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sí mateix.

Los conceptos diversión y entretenimiento también están presentes.

Las tareas que componen una Webquest deben presentar un reto

continuo para los alumnos que, además de observar y analizar el

entorno,  deben  asimilar  y  retener  información,  realizar

razonamientos inductivos y deductivos, construir y aplicar estrategias

cognitivas  de  manera  organizada  y  desarrollar  determinadas

habilidades  y  competencias  de  alto  nivel  intelectual.  (Martínez,

2013).

L'última categoria de jocs educatius electrònics definida en el present treball és

la dels jocs de simulació. Es tracta de jocs que posen el jugador en un paper i

simulen una situació de la vida quotidiana o jocs que simulen els canvis que

pateix  un  cert  escenari.  Alguns  exemples  de  jocs  de  simulació  són  els

següents, mencionats per Villoria Sáez et al. (2010):

• Manipular variables de otra  forma inalterables.  (Sim Earth,  el  jugador

puede observar  los  efectos  de cambiar  los  niveles  de oxígeno de la

Tierra, o aumentar la temperatura global).

• Estudiar fenómenos desde distintas perspectivas. En el juego “Hidden

Agenda”,  los jugadores asumen la posición del presidente de un país

centroamericano, aprendiendo  economía, historia, política, sociología y

cultura durante el proceso.

Existeixen una gran quantitat de jocs electrònics de simulació de temàtiques

molt diverses. Alguns amb finalitat educativa i  d'altres no. Per a ser educatius

han de resultar una simulació prou fidel i  detallada  de la realitat  com per a

poder extreure'n un aprenentatge. Relacionats amb l'àrea de Física i Química

trobam  a  la  xarxa  molts  laboratoris  virtuals.  Podem  considerar-los  jocs  de

simulació només si inclouen una seqüència d'activitats que pugui resultar lúdica

per al jugador. 

Una eina d'autor que pot resultar útil a l'hora de dissenyar jocs de simulació és
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el  Quandary (http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php), creat per  Half-

Baked  Software,  els  mateixos  autors  de  HotPotatoes.  Serveix  per  a  crear

laberints digitals, més coneguts com a action mazes. No es tracta de laberints

gràfics com els que podem trobar als diaris o als quaderns d'activitats infantils.

Són laberints de text, on es presenta una situació al jugador i aquest anirà per

diferents camins segons la decisió que prengui. 

Los laberintos de texto  son estructuras de hipertexto o hipermedia

que  constan  de  nodos  o  unidades  básicas  de  información  y  de

enlaces  que  conectan  los  nodos  vinculando  segmentos  de

información. Un laberinto se inicia con un texto que introduce una

historia, a partir de la cual se introduce una cuestión (nodo), sobre la

que  el  alumno  tendrá  que  decidir  (enlaces).  Existen  decisiones

correctas o erróneas, si se trata de un laberinto de tipo cerrado (sólo

hay una  posibilidad  de  respuesta)  o,  en  el  caso  de  un  laberinto

abierto, más  de una respuesta posible, pero conduce al alumno a

otras direcciones por el laberinto. (Arnáiz, 2011).

Els  laberints  digitals  poden  proporcionar  una  experiència  d'aprenentatge  al

jugador  d'acord  amb la  metodologia  de  l'Aprenentatge  Basat  en  Problemes

(ABP).  L'ABP es basa en el plantejament d'un problema als alumnes per part

del professor (o, en el nostre cas, per part del joc educatiu) de manera que els

alumnes desenvolupin  una  experiència  d'aprenentatge  per  a  arribar  a  una

solució a través de la reflexió i l'aplicació i adquisició de coneixements. 

El ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran

esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real

o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método

para transmitir ese temario. (Servicio de Innovación Educativa. 2008.

Aprendizaje Basado en Problemas. UPM. Madrid).

El Quandary és una eina que es pot usar per a dissenyar activitats que siguin

només qüestionaris on es pregunten continguts que els alumnes ja han adquirit.

Però el seu potencial està en usar-lo per  a  simular situacions reals on cada
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node plantegi un problema a resoldre i els jugadors puguin prendre decisions,

arribant així a distints escenaris finals. Això, unit a una reflexió final en grup i

guiada pel professor, aporta una experiència d'aprenentatge del tipus ABP. 

El joc educatiu electrònic dissenyat en el present treball és un laberint digital

creat amb el  Quandary que alterna algunes preguntes tancades (només una

solució correcta) amb moltes preguntes obertes (vàries solucions possibles) i

que segueix la metodologia ABP.

 2.3.2 Jocs educatius electrònics amb finalitat lúdica

En contraposició als jocs educatius electrònics amb finalitat educativa hi trobam

els videojocs, els quals tenen una finalitat purament lúdica. Com a definició de

videojoc Valdellos (2010) proposa:

[...]  el  videojuego podría  calificarse como ejemplo del  llamado <<

nuevo lenguaje cinemático interactivo >> (Allen, 1985: 185-193), que

combina  reglas  clásicas  cinematográficas  con  otras  nuevas  que

aporta el formato. Entre estas últimas se encuentra la interactividad,

[...]

Un videojoc  pot  considerar-se  un joc  educatiu  electrònic  si  pot  aportar  una

experiència d'aprenentatge als  alumnes i  és el  docent  el  que pot  induir  les

reflexions  pertinents  dels  alumnes  per  a  identificar  els  aprenentatges

esdevinguts  durant  el  joc.  El  conegut  com  a  Grup  F9

(http://www.xtec.cat/~abernat/) es dedica a analitzar videojocs per a definir els

objectius per als jugadors (alumnes), els objectius per al professor, així com els

criteris  pedagògics i  propostes  per  a  usar  el  videojoc a l'aula.  En els  seus

anàlisis ens expliquen com, per exemple, el joc  de simulació Age of Empires

introdueix  als  alumnes  al  tema  de  l'evolució  històrica  (desenvolupament

tecnològic i equilibri polític entre pobles) així com els pot fer reflexionar sobre

les causes que originen les guerres.

El  Grup F9 i  altres autors defensen que els  jocs educatius electrònics amb

finalitat educativa no motiven prou als alumnes.
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Els jocs eren clarament el  seu medi  preferit  d'entreteniment,  però

mostraven desconfiança en relació al seu ús educatiu. Com deia un

alumne, “El major recel pel que fa al software educatiu és la qualitat.

La majoria semblen publireportatges, amb una qualitat  molt baixa,

una edició pobre i uns costos de producció baixos”. (Squire i Jenkins,

2003) [traducció pròpia]

En la meva opinió, els dos tipus de jocs tenen avantatges i inconvenients. És

cert que la qualitat, sobretot pel que fa als gràfics, dels jocs electrònics amb

finalitat educativa és baixa. En canvi els videojocs presenten uns escenaris i

una  interactivitat  molt  bons.  Però  una  gran  part  del  software educatiu  que

podem usar  a  l'aula  és gratuït  (raó per  la  qual  la  seva edició  és  pobre en

comparació a la dels videojocs) i, en canvi, els videojocs tenen un preu molt

elevat.  Els  videojocs  resulten  més  motivadors  per  a  l'alumnat,  però  els

aprenentatges que se'n poden extreure requereixen més temps de joc, ja que

la  majoria  d'activitats  són  purament  lúdiques.  En  canvi  els  jocs  educatius

electrònics permeten un major nombre d'aprenentatges amb menys temps de

dedicació a l'aula. 

 2.4 Els jocs de simulació en relació al moviment CTS

El moviment CTS  (Ciència, Tecnologia i Societat) relaciona la ciència amb la

vida  quotidiana,  dedicant-se  a  l'estudi  de  les  interaccions  entre  ciència,

tecnologia i societat. Té un paper important en didàctica de les ciències perquè

pot fer de pont entre la ACT (Alfabetització Científica i Tecnològica) i la CCT

(Ciència i Tecnologia per a Totes les persones) 1. A més, es considera clau per

a l'educació de futurs ciutadans provocar la reflexió sobre les implicacions i la

importància de la ciència i la tecnologia en el món quotidià. Com a avantatges

del CTS Shamos (1993), citat per Vázquez Alonso et al. (2003), assenyala que:

1 La ACT parece basarse en la adquisición de un conjunto de conocimientos, destrezas y

actitudes comunes y normalizados. La CCT pretende una ciencia y tecnología escolar que

no  excluya  a  nadie.  Plantea  la  relevancia  de  la  ciencia  y  la  tecnología  para  todo  el

alumnado. (Díaz et al., 2005). 
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[...] una premisa básica del movimiento CTS es que, al hacer más

pertinente la ciencia para la vida cotidiana de los estudiantes, éstos

pueden motivarse, interesarse más por el tema y trabajar con más

ahínco para dominarlo. Otro argumento a su favor es que, al darle

relevancia social  a la enseñanza de las ciencias, se contribuye a

formar buenos ciudadanos; es decir, al concienciar a los estudiantes

de los problemas sociales basados en la ciencia, éstos se interesan

más por la propia ciencia. 

Els jocs educatius electrònics de simulació poden esdevenir un recurs útil per a

simular  situacions  de  la  vida  quotidiana  i  permetre  a  l'alumne  assajar  les

decisions que  haurà  de prendre  en un futur  com a ciutadà adult.  D'aquesta

manera i  amb una reflexió  guiada per  part  del  docent,  es poden visualitzar

fàcilment les interaccions CTS. 

El joc educatiu electrònic dissenyat en el present treball entra en la categoria de

jocs de simulació i aporta material per a reflexionar sobre les interaccions CTS

relacionades amb el consum energètic.

 2.5 Tractament  de  la  diversitat  i  dels  distints  ritmes

d'aprenentatge a través dels jocs educatius electrònics

L'entrada de les TIC dins les aules també s'ha analitzat des del punt de vista de

“què poden fer les TIC per a millorar l'atenció a la diversitat de l'alumnat”.  Es

poden donar molts usos a les TIC, alguns d'ells col·lectius (com la Webquest) i

d'altres  individuals.  En  el  present  treball  es  consideren  només  els  jocs

educatius electrònics d'un sol jugador, tot i que després les reflexions sobre l'ús

del joc puguin esdevenir activitats col·lectives d'aula. 

Los  usos  TIC  que  se  asientan  sobre  la  estrategia  de  la

individualización  de  la  enseñanza,  utilizan  para  ello  dos  grandes

tipos  de  herramientas.  De  un  lado  encontramos  el  software

educativo  especial,  donde  se  incluye  el  conjunto  de  aplicaciones

para niños y niñas diferentes que se distingue del software educativo

13



“sin etiquetas”, que, básicamente, reúne las mismas características

que  el  anterior,  pero  está  pensado  para  un  alumnado  “normal”.

(García i Cotrina, 2006).

Tot i que ens trobam davant d'un joc educatiu electrònic dissenyat per a un sol

jugador i, per tant, es segueix una metodologia d'aprenentatge individual durant

el joc, no tenim perquè caure en la dicotomia mencionada per García i Cotrina.

Els jocs electrònics poden ser dissenyats de forma que resultin el més inclusius

possible. Estam parlant de fugir del disseny de distints jocs per a distints tipus

d'alumnes i intentar dissenyar un sol joc que pugui arribar a la major part de

l'alumnat. 

Una  de  las  líneas teóricas  de  mayor  aceptación  actualmente  en

relación con las NEE indica que no se deben  utilizar aplicaciones

específicas  para  personas  con  discapacidad,  sino  aplicaciones

generales bien diseñadas, lo cual implica que puedan ser operadas

por todas las personas. (Sacco i Pérez, 2009).

Algunes barreres d'accés no es poden salvar només a través del disseny del

joc.  Per  això  és  necessari  en  alguns  casos  l'ús  d'emuladors  (de  teclat,  de

ratolí...). Però moltes barreres sí que es poden tenir en compte a l'hora de crear

el joc. Per això, un docent que a través d'una eina d'autor es proposi dissenyar

un joc educatiu pot analitzar les barreres per a l'aprenentatge que pot presentar

el seu joc i intentar presentar una solució per a cada una exprimint al màxim el

potencial  de cada eina d'autor  (inclús,  aquestes barreres poden condicionar

l'elecció d'una eina d'autor en lloc d'una altra). 

Imaginem que un docent  ha creat  un joc  educatiu  electrònic  i  ha  tingut  en

compte mesures que afavoreixin la inclusió de l'alumnat. Tot i així, és probable

que un altre individu amb uns coneixements (tècnics o en una certa matèria)

més avançats hi vegi possibles millores que permetin incloure a més alumnes i

millorar  així  l'atenció  a  la  diversitat  del  producte.  Aquí  entra  en  joc  la

importància de que el joc educatiu sigui de programari lliure i, per tant, es pugui

tenir  accés  al  seu  codi  font.  Si  és  així,  una altra persona  podrà  realitzar
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modificacions al programa per  a  incloure les millores. El programari lliure és

gratuït  i  de lliure circulació.  Això farà que aquest  joc educatiu  amb la  seva

versió millorada pugui estar disponible per a tothom. 

La libertad de estudiar cómo trabaja el programa y adaptarlo a sus

necesidades, permite que los docentes puedan adecuar (o pedir que

se adecuen) las herramientas de que disponen. Esto es fundamental

en educación especial, donde las necesidades específicas de cada

alumno  son  muy  particulares  y  es  común  encontrar  programas

interesantes  que,  sin  embargo,  mejorarían  ostentiblemente  con

algunas modificaciones. (Sacco i Pérez, 2009).

Pel que fa a les adaptacions dels jocs als distints ritmes d'aprenentatge, podem

trobar un bon grapat de jocs educatius que es presenten per nivells. El jugador

abans  de  començar  escull  el  nivell  que  li  sembla  més  adequat.  Així  els

alumnes, cada un amb el seu ritme d'aprenentatge, són classificats a priori en

un nivell de dificultat i a l'aula es juga un mateix joc a tres nivells de dificultat

diferents,  per  exemple.  Aquesta metodologia divideix el  grup classe en tres

grups  diferents  (nombre  de  nivells),  en  base  a  les  capacitats  que  s'han

considerat  a  priori.  Sembla  necessari  trobar  una  manera  més  inclusiva  de

tractar els diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes, evitant posar etiquetes

als jugadors. Per això cal introduir els jocs educatius electrònics adaptatius.

 2.5.1 Jocs adaptatius

Podem  definir  el  joc  educatiu  electrònic  adaptatiu  com  ho  fa  Agudo  et  al.

(2007):

Si  un  videojuego  tiene  la  capacidad  de  adaptar  la  presentación

instruccional  dinámicamente  de  acuerdo  a  las  características  y

progresión  de  un  niño/a  en  particular,  se  denomina  videojuego

adaptativo.

El joc adaptatiu pot partir d'unes característiques conegudes del jugador que

15



s'han demanat a priori (opcional), però el més important és que el joc, segons

les respostes que dóna el jugador, canvia la seva presentació amb la intenció

d'adaptar-se a les dificultats, habilitats, preferències o d'altres.

La major part dels autors divideixen el joc electrònic adaptatiu en dues parts: el

model d'usuari i el model de joc. 

El  modelo  del  usuario  debe  contener,  básicamente:  i)  las

características personales del usuario que el educador o el creador

del  juego  educativo  considere  relevantes  para  la  adaptación  del

juego y  ii)  los  resultados de las  acciones del  usuario  durante  su

interacción con el juego educativo. (Carro et al., 2002).

Algunes  característiques  personals  que es  poden tenir  en  compte  són,  per

exemple: edat, idioma, preferències personals relacionades amb el tipus de joc

o amb la història que es narra, etc. Cal destacar que no és necessari registrar

totes les accions que l'usuari duu a terme durant el joc, sinó només les que són

rellevants per a l'adaptació del joc. 

Distints autors presenten de formes diferents les parts en que es pot estructurar

el  model de joc. Tots coincideixen, però, en que estarà format per, almenys:

activitats, regles de descomposició o d'estructura i regles de dependència. 

L'activitat és la unitat bàsica que compon el joc.  Hi ha activitats atòmiques

(activitat única) o compostes (activitat que es descompon en vàries activitats).

Hi ha activitats educatives i activitats purament lúdiques. Cada activitat té un

identificador i un objectiu. El joc en sí és una activitat composta que correspon

a  l'objectiu  principal  del  joc.  Les  activitats  també  poden  tenir  condicions

d'accés, condicions durant el seu desenvolupament o condicions per a la seva

finalització.

Les regles de descomposició o d'estructura són les que descriuen com una

activitat  composta es descompon en les seves subactivitats.  Cada regla de

descomposició  té  un  identificador,  una  activitat  composta  i  la  llista  de

subactivitats, així com un seguit de condicions a satisfer.

Una actividad compuesta puede tener  asociadas varias reglas de
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estructura que indiquen varias maneras de descomposición  de la

misma actividad dependiendo de alguna característica contemplada

en los modelos [...]. (Martín i Martínez, 2005).

Per últim, les regles de dependència descriuen els requisits entre activitats.

En el joc hi pot haver activitats dependents que tenguin requisits relacionats

amb altres activitats prèvies. Aquests requisits poden ser: haver completat una

activitat,  estar  en  possessió  d'un  objecte  determinat,  haver  obtingut  una

puntuació determinada, etc. Cada regla de dependència té un identificador, una

activitat depenent i una llista de requisits o condicions. 

El més important és que l'adaptació del model de joc es fa a través de les

condicions.  Les condicions a les regles de descomposició permeten variar la

forma en que es desenvoluparà l'activitat (és a dir, variar les subactivitats que

realitzarà l'usuari) i les condicions a les regles de dependència regulen l'accés

a les activitats. 

Aquesta manera d'estructurar  el  joc electrònic  adaptatiu  no pressuposa cap

plataforma per  a  realitzar  el  disseny del  joc.  Es  tracta,  en  certa  forma,  de

l'esquema  previ  que  ens  guiarà  per  a  després,  amb  l'eina  d'autor  elegida,

procedir a la creació del joc. 

Thomas et al. (2004) ens descriu alguns jocs (educatius i només lúdics) que

presenten adaptacions segons el model d'usuari:

Per  exemple,  a  Byzantine:  the  betrayal  un  personatge  ajudant

apareix per a ajudar al jugador davant situacions difícils si el jugador

necessita  ajuda.  A  Tech  deck  skateboarding el  joc  s'adapta  al

jugador de manera que ajusta el temps permès per a completar els

events  a  mesura  que  el  jugador  avança  a  nivells  més  avançats.

Poccer, un joc de futbol, s'adapta fent més ràpid o més lent l'oponent

(manejat per la màquina) segons la puntuació del jugador. [traducció

pròpia]

A l'àrea de ciències no és fàcil trobar jocs educatius electrònics adaptatius. Un

dels disponibles és Ecotoons o la seva versió més nova Ecotoons2. És un joc
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creat pel grup de geometria de la Universitat de Aveiro. El joc està dissenyat

per  a  l'aprenentatge  de  les  matemàtiques  per  part  d'alumnes  d'Educació

Primària.  Consisteix  en  un  recull  de  minijocs  variats,  cada  un  amb  el  seu

problema a resoldre i el seu objectiu didàctic. El procés d'adaptació del joc a

cada usuari  fa que tengui disponibles uns minijocs o uns altres per a jugar,

segons les seves característiques i la seva evolució dins els joc. 

 3 Desenvolupament de la proposta

En el present treball es presenta un recurs didàctic en forma de joc educatiu

electrònic  adaptatiu  per  a  l'àrea  de  Física  i  Química  de  l'assignatura  de

Ciències de la Naturalesa de 2n d'ESO. Es titula La meva nova casa i es troba

disponible  al  lloc  web  http://nsuredatfm.comule.com/.  Es  tracta  d'un  laberint

digital  (action maze)  que alterna qüestions tancades (una resposta correcta)

amb  qüestions  obertes  (vàries  respostes  possibles)  i  que  usa  la  seva

naturalesa de laberint per a oferir distints camins amb l'objectiu de tractar millor

la diversitat de l'alumnat en quant a les dificultats en l'aprenentatge. Vol ser una

proposta inclusiva, tant pel que fa a la presentació com a l'adaptació del joc. La

història  segueix  el  personatge  principal  (en  Miquel  o  n'Antònia)  que  vol

independitzar-se i ha de comprar i habilitar la seva nova casa. A través del joc

s'aprofundeix en continguts relacionats amb  l'energia i l'estalvi energètic, que

cerquen provocar la reflexió del jugador i esdevenen un bon material per a una

discussió de cloenda  a l'aula  sobre les implicacions del consum energètic.  A

l'annex 1 es pot trobar la sinopsi del joc.

 3.1 Justificació de l'elecció del tema

El recurs del present treball sorgeix de la iniciativa de crear un joc educatiu

electrònic  adaptatiu per a l'àrea de ciències (àrea en la que aquest tipus de

recurs és escàs o inexistent) que, a més, no es sembli als jocs de resolució

d'exercicis matemàtics o similars en que l'adaptació consisteix en variar el nivell

de dificultat  de les operacions. Es vol  fer un joc de simulació que apropi  la
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ciència  a  l'alumnat  relacionant  els  continguts  del  currículum  amb  la  vida

quotidiana  i  que  permeti  reflexionar  sobre  les  interaccions  CTS  (Ciència,

Tecnologia i Societat). Per tant, el que pretén aquest joc és que no hi hagi finals

del joc correctes ni incorrectes, sinó plasmar una simulació d'un fet de la vida

d'un personatge i que cada jugador extregui les seves pròpies conclusions. El

recurs està dissenyat per a que els alumnes hi puguin jugar a casa o a l'aula de

forma individual. Les adaptacions van dirigides no només a variar el camí del

joc  segons  les  dificultats d'aprenentatge,  sinó  també  variar-lo  segons  les

pròpies preferències del jugador i presentar el contingut de manera que sigui

adequat per a  alumnes amb dislèxia i  TDA-H (Trastorn per Dèficit  d'Atenció

amb o sense Hiperactivitat). A més, a l'apartat de propostes metodològiques del

present treball  es donen indicacions en relació a com usar aquest recurs a

l'aula en forma de propostes, donant un èmfasi especial a una possible activitat

de síntesi en grup un cop finalitzat el joc. 

 3.2 Relació amb el currículum

El joc  La meva nova casa és un recurs adreçat als alumnes de 2n d'ESO de

l'àrea de Física i Química de l'assignatura de Ciències de la Naturalesa (a partir

d'ara, CN). A continuació s'analitza la relació d'aquest recurs amb el currículum

corresponent a la LOE (Ley Orgánica de Educación). S'agafa com a referent la

LOE i no la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)

perquè el curs vinent 2015-2016 a 2n d'ESO encara es seguirà la LOE. Tot i

això, cal dir que els continguts del joc també es poden trobar al currículum de la

LOMCE amb condicions similars. 

La  proposta  educativa  en  base  al  recurs  del  present  treball  s'adreça  als

continguts comuns del currículum següents:

• Interpretació d'informació de caràcter científic i utilització d'aquesta per

formar-se una opinió pròpia [...].

• Reconeixement de la importància del coneixement científic per prendre

decisions  i  fer  front  a  problemes  que  ens  afectament  directament  o

indirecta.
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• Respecte a l'entorn natural  i fiançament d'actituds favorables a la seva

conservació i protecció [...].

En el joc es treballen aspectes concrets dels següents continguts específics del

currículum, tots ells inclosos en el Bloc 1 (Matèria i energia):

• Formes d'energia. Transformacions energètiques.

• Anàlisi  i  valoració  de  les  diferents  fonts  d'energia,  renovables  i  no

renovables.

• Problemes associats a l'obtenció, transport i utilització de l'energia.

• Presa de consciència de la importància de l'estalvi energètic.

El  contingut  que  es  treballa  amb  més  profunditat  al  joc  és  el  de  l'estalvi

energètic. S'introdueix el concepte de consum energètic en kWh (per dia, per

mes,  per  any...)  i  es  relaciona  també  amb  el  seu  cost  econòmic.  També

apareixen com a contingut les diferents fonts d'energia que ens podem trobar a

la  llar  (elèctrica,  gas  natural,  gas  butà...)  i  els  seus  possibles  orígens

(renovables  o  no  renovables).  Per  a  una  descripció  més  detallada  dels

conceptes científics treballats com a continguts del joc veure l'annex 2.

Els objectius del currículum LOE de l'assignatura CN es defineixen per a tota

l'etapa  d'ESO.  Es  centren  en  desenvolupar  una  sèrie  de  capacitats,  les

següents  es  desenvolupen  en  cert  grau  en  el  joc  i  en  les  propostes

metodològiques del present treball:

• Interpretar i utilitzar expressions matemàtiques elementals.

• Utilitzar els conceptes [...] de la ciència, així com les estratègies pròpies

del  treball  científic,  per  comprendre  [...]  els  fets  rellevants  de  la  vida

quotidiana i les repercussions del desenvolupament tecnocientífic.

• Aplicar,  en  la  resolució  de  problemes,  estratègies  pròpies  de  la

metodologia científica.

• Adoptar  actituds  crítiques,  basades  en  el  coneixement  científic,  per

analitzar, individualment o en grup, qüestions científiques i tecnològiques

rellevants i socialment controvertides.

• Comprendre la importància d'utilitzar els coneixements provinents de les
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ciències de la naturalesa [...] per prendre decisions en relació amb els

problemes locals i globals que ens afecten.

• Conèixer i  valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la

societat  i  el  medi  ambient,  [...]  així  com  la  necessitat  de  recerca  i

aplicació de solucions adients per avançar cap a la sostenibilitat.

Durant el transcurs del joc  La meva nova casa, l'alumne jugador treballa, en

major  grau,  en  el  desenvolupament  de  quatre  de  les  vuit  competències

bàsiques: la competència científica (la capacitat per conèixer i interactuar amb

el món físic), la competència matemàtica, la competència en el tractament de la

informació i la competència digital i la competència social i ciutadana.

Pel que fa a la competència científica el joc

• crea en el  jugador  la  necessitat  d'elaborar  estratègies  per  a  obtenir

conclusions a partir de situacions problema.

• permet la discussió sobre problemes d'interès social relacionats amb la

ciència i la tecnologia (com el consum energètic).

• permet explorar les conseqüències que determinats comportaments i

decisions individuals, així com de la utilització dels desenvolupaments

cientificotecnològics, derivats del model econòmic actual, tenen en el

medi ambient. 

• promou  la  recerca  de  solucions  per  avançar  cap  a  la  sostenibilitat

energètica a la llar.

La competència matemàtica es treballa a partir de la utilització adequada de les

eines matemàtiques a cada context (tractament de dades, operacions, factors

de conversió, representacions geomètriques). Es desenvolupa la competència

social i ciutadana a través de la reflexió sobre les implicacions CTS sorgides a

partir del joc i es pren consciència del paper que té la ciència en la preparació

de futurs ciutadans d'una societat democràtica per a la seva participació activa

en la  presa fonamentada de decisions.  Per  últim,  la  competència digital  es

desenvolupa durant tot el temps de joc a través de la utilització d'un recurs TIC,

que també inclou en cert moment una recerca d'informació guiada a Internet.

Al  currículum  de  l'assignatura  CN  es  presenten  una  sèrie  d'orientacions
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metodològiques a tenir en compte durant tota l'etapa d'ESO. Algunes d'elles es

relacionen amb el recurs La meva nova casa:

• Es diu que els continguts s'haurien de tractar, sempre que sigui possible,

a partir de les situacions pròpies de la vida quotidiana de l'alumnat per,

mitjançant el seu estudi i  interpretació, promoure'n la formalització. La

història del joc simula una situació de la vida quotidiana no de l'alumnat

en el moment present, però sí una situació futura (edat adulta). 

• Es promouen els aprenentatges significatius, que tenguin sentit i siguin

útils per entendre millor el món que ens envolta. Al joc els aprenentatges

més importants en aquest sentit són la presa fonamentada de decisions

(relació  entre  la  decisió  i  la  conseqüència  econòmica,  energètica  o

d'altres aspectes) i l'adquisició del llenguatge relacionat amb el consum

energètic (kWh, lectura d'etiquetes energètiques, etc.). 

• S'esmenta la necessitat de partir dels coneixements i les idees prèvies

de  l'alumnat  vers  els  continguts,  com  també  dels  seus  interessos  i

motivacions. El joc permetrà canviar algunes de les idees prèvies que

puguin  tenir  els  alumnes  en  relació,  per  exemple,  a  quins

electrodomèstics consumeixen més, a quin tipus de bombetes “són les

millors”,  etc.  Sobretot,  entendran  que  no  convé  confiar  en  les

conviccions  a priori  de quin producte és millor segons el que sempre

s'ha dit, sinó que cal analitzar-lo detingudament.

• S'explica  que  una  orientació  adient  per  organitzar  els  continguts  de

l'assignatura pot consistir en la introducció dels continguts científics des

d'un perspectiva on es destaqui el paper funcional de la ciència, on es

facin paleses algunes de les connexions de la ciència i la tecnologia, i on

es mostri el paper que la ciència pot tenir en relació a la problemàtica i

qüestions d'actualitat  social  i  ambiental.  Aquest enfocament CTS està

molt present en el joc.

• Es menciona la necessitat d'utilitzar les estratègies metodològiques més

adients  per  tenir  en  compte  les  diferències  individuals  dins  el  grup

classe.  El  recurs del  present  treball  s'ha dissenyat  per  a  permetre la
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inclusió  de gran part  de la  diversitat  d'un grup classe (distints  ritmes

d'aprenentatge,  dislèxia,  TDA-H).  Pel  que fa  a les adaptacions per  a

nouvinguts que no siguin de parla catalana finalment  no s'ha fet  cap

adaptació, ja que el català és la llengua vehicular i els centres educatius

disposen dels  programes i  recursos adequats  per  a  introduir  aquests

alumnes en l'ús del català. 

• Pel que fa al rol del professor, es diu que una part important del seu

paper consisteix a  plantejar  interrogants a l'alumnat,  situant-lo  davant

situacions problemàtiques, ajudant-lo a adquirir i comprendre continguts

científics nous i orientant-lo en la resolució de problemes. El joc segueix

en certa manera l'ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) i el professor

pot guiar els alumnes davant les dificultats del joc i promoure una bona

reflexió final per a consolidar els aprenentatges.

• Per últim, es parla de la selecció de recursos i es diu que a l'hora de

seleccionar  un  recurs  didàctic  convé  fer-ho  sempre  a  partir  de  les

característiques del grup-classe al qual va dirigit i en funció del mètode o

estratègia  didàctica  que  seguirà  el  professor  o  professora  per  dur  a

terme  un  determinat  procés  d'ensenyament-aprenentatge.  Per  a

l'ensenyament individualitzat es proposa l'ús de programes informàtics.

En aquest sentit cal destacar que el joc La meva nova casa és un recurs

que s'ha dissenyat amb la idea de poder ser adient per a molts grups-

classe i cada professor el pot incloure en el moment de la seqüència

d'aprenentatge que consideri més adequat. 

 3.3 Objectius i criteris pedagògics

Els objectius del joc La meva nova casa poden dividir-se en objectius percebuts

pel  jugador  (de  caire  lúdic)  i  objectius  didàctics  (relacionats  amb

l'aprenentatge).  El  docent,  mitjançant  les  estratègies  metodològiques

adequades, esdevé el guia que ajuda als alumnes a extreure els aprenentatges

significatius a partir de l'experiència proporcionada pel joc. 
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Objectius percebuts pel jugador:

• Escollir  un  personatge  (Miquel/Antònia)  i  ajudar-lo  a  prendre  les

decisions necessàries per a construir la seva nova casa evitant quedar-

se sense diners.

• Crear una casa que respon als gustos del jugador (situació de la casa,

decoració, electrodomèstics i comoditats...). 

• Construir una casa eficient pel que fa al consum energètic i als costos

econòmics de manteniment (aconseguir els millors resultats possibles en

el resum final del joc). 

Objectius didàctics:

• Prendre  consciència  de  la  importància  de  dominar  els  conceptes  i

procediments científics relacionats amb l'energia i el consum energètic a

l'hora de prendre decisions de la vida quotidiana a la llar.

• Relacionar les unitats d'energia, potència, consum energètic o quantitat

de combustible amb el seu cost econòmic. 

• Adquirir estratègies per a millorar la sostenibilitat de la llar.

• Aplicar eines matemàtiques, com el teorema de Pitàgores, a una situació

contextualitzada de la vida quotidiana.

• Interpretar representacions geomètriques que modelen la realitat i saber

extreure'n informació.

• Identificar els distints aspectes que es poden tenir en compte a l'hora de

prendre  una  decisió  (aspectes  energètics,  econòmics,  preferències

personals...) i reflexionar sobre el pes que es dóna a cada un.

• Prendre decisions a partir de l'anàlisi de dades científiques. 

• Comprendre que quan la  ciència s'aplica a la  vida i  a  la  societat  en

moltes  ocasions  les  decisions  no  són  completament  correctes  ni

incorrectes i que l'important és identificar el perquè de la nostra decisió.

• Entendre  els  conceptes  d'eficàcia  lluminosa  d'un  llum i  vida  útil  d'un

producte i saber-los usar per a justificar decisions.

• Cercar  informació  a  Internet  (recerca  guiada)  i  sintetitzar-la  per  a
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extreure'n conclusions.

• Conèixer  els  distints  tipus  de  bombetes  que  existeixen  i  les  seves

característiques.

• Conèixer la funció dels mecanismes d'aïllament tèrmic.

• Saber  calcular  el  consum  energètic  d'un  dispositiu  i  relacionar-lo  de

forma general amb la factura elèctrica.

• Conèixer diferents sistemes de climatització de la llar i algunes de les

seves característiques.

• Ser  capaç  d'interpretar  correctament  la  informació  de  les  etiquetes

energètiques dels electrodomèstics. 

• Prendre consciència sobre el consum energètic dels electrodomèstics de

la llar i reflexionar sobre la necessitat del seu ús o de posar limitacions. 

• Preguntar-se sobre l'origen de l'energia elèctrica de la llar i relacionar-ho

amb les fonts d'energia renovables i no renovables.

Criteris pedagògics:

Aquest joc és un recurs que parteix de la base que els alumnes jugadors ja han

treballat (encara que només sigui en part) el temari del bloc d'energia a l'aula.

Així doncs, més que introduir nous conceptes científics, el que pretén el joc es

aprofundir en les implicacions CTS dels continguts relacionats amb l'energia a

la llar. Sobretot cerca que el jugador prengui consciència de la importància que

tenen les seves decisions i dels avantatges d'informar-se per a que puguin ser

ben fonamentades. És important per a l'educació d'un futur ciutadà entendre la

relació entre la presa de decisions i les conseqüències, així com visualitzar els

avantatges  de  l'alfabetització  científica  a  l'hora  de  dur  una  casa.  Per  tant,

podem dir que el joc sobretot convida a la reflexió individual per part del jugador

que després,  si  escau,  es pot convertir  en reflexió col·lectiva moderada pel

professor. 
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 3.4 Estructura del joc

El joc La meva nova casa està dissenyat amb l'eina d'autor Quandary. Com a

laberint digital, els nodes són la seva unitat bàsica i els enllaços duen el jugador

d'un node a l'altre.  Alguns nodes tenen condicions d'accés o condicions de

sortida,  així  com  també  els  enllaços  poden  estar  disponibles  o  no  en

dependència de si es compleixen  o no  uns certs requisits.  Precisament totes

aquestes eines són les que permeten les adaptacions del joc i que es pugui

recórrer per camins diversos. Hi ha, però, determinats nodes que són comuns

per a tots els jugadors, independentment del camí usat per a arribar-hi. Aquests

conformen  l'estructura  principal  del  joc  i  el  divideixen  en  quatre  parts

(d'aproximadament 20 minuts de joc cada una) i una cinquena part que finalitza

el joc:

1. Compra de la casa  

Es  presenten  tres  possibles  cases  a  comprar,  caracteritzades  per  la  seva

situació:  la  platja,  la  ciutat  o  el  camp.  Aquestes cases estan situades a un
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Figura 1. Mapa que situa les tres cases disponibles. Joc La meva nova casa.



mapa, on també hi  podem situar el  lloc de feina del  personatge (que és la

universitat), el cinema i dos supermercats.  Primer es demana al jugador que

esbrini la distancia que hi ha entre la casa de la platja i la universitat (aplicació

del  teorema  de  Pitàgores).  Llavors,  es  detallen  els  transports  que  fa

habitualment el personatge protagonista cada setmana (per anar a la feina, a

comprar, etc.). El jugador calcula els quilòmetres que farà cada setmana amb el

cotxe  el  protagonista  segons  la  casa  on  visqui.  Finalment  el  jugador  ha

d'escollir quina casa comprar tenint en compte la informació anterior, el preu de

la casa i  algunes opcions presentades de mitjans de transport alternatius al

cotxe. 

2. Il·luminació  

La segona part del joc correspon a la compra de les bombetes necessàries per

a il·luminar la casa. Primer es treballen els distints aspectes que es tendran en

compte per a triar el tipus de bombeta: l'eficàcia lluminosa, la vida útil i el preu.

27

Figura 2. Compra lliure de les bombetes fins a tenir les necessàries. Joc La meva nova casa.



Això es  fa  a través d'una sèrie  d'activitats  de  resposta  tancada (una única

resposta  correcta).  Finalment  es  presenten  cinc  tipus  de  bombetes

(incandescent,  halògena,  fluorescent,  LED,  LFC)  caracteritzades  pels

conceptes que s'han treballat abans. El jugador fa la compra de bombetes que

considera adequada fins a arribar als lumens (lm) que necessita per a il·luminar

la  casa (pot  variar la quantitat  que compra i  el  tipus de bombeta,  no hi  ha

paquets de compra predefinits). 

3. Sistemes de climatització  

A la tercera part del joc es compra el necessari per a la climatització de la llar.

Primer  el  jugador  té  l'opció  d'adquirir  mecanismes  d'aïllament  tèrmic  (doble

cristall,  rivets).  Per  a presentar  aquests  mecanismes  s'ofereix  una  recerca

guiada  per  Internet,  de  manera  que  el  jugador  visita  tres  llocs  web  (una

infografia  sobre  com optimitzar  la  calefacció  de  la  llar  i  dos  llocs  web  que

expliquen les característiques del doble cristall de les finestres i dels rivets a les

finestres i les portes). Segons si ha adquirit o no mecanismes d'aïllament tèrmic

i  segons  quins  ha  adquirit  es  calcula  la  potència  tèrmica necessària  per  a

escalfar  la  seva  casa  (que  té  una  superfície  de  90  m2).  A continuació  es

presenten un seguit  de sistemes de calefacció que es poden adquirir  per a

escalfar  cada habitació  (aire  condicionat,  emissor  tèrmic,  calefactor  elèctric,

convector elèctric, estufa de gas, radiador d'oli). Es pretesen algunes de les

seves característiques, com la potència tèrmica, la potència elèctrica, el preu, la

possibilitat que un mateix aparell treballi a distintes potències, inèrcia tèrmica...

El jugador fa la compra dels sistemes de calefacció de cada habitació i pot

escollir no escalfar l'habitació, usar un aparell fix o usar un aparell portàtil que

ja ha comprat anteriorment. De la mateixa manera llavors pot fer una compra

de ventiladors de sostre o portàtils per a combatre la calor, així com també ha

d'adquirir un sistema per a escalfar l'aigua de la casa (termo elèctric, escalfador

de gas natural o butà, bomba de calor ACS, escalfador solar). 
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4. Electrodomèstics  

La quarta part del joc és la darrera en que el jugador necessita doblers per a

gastar. Els doblers que té els pot usar per a comprar distints electrodomèstics.

Només dos d'ells es consideren estrictament necessaris: la cuina i el frigorífic.

Els altres (microones, rentadora, assecadora, forn, rentaplats i televisor) tenen

un  caràcter  opcional.  Abans  d'escollir  els  electrodomèstics  es  cursen  unes

quantes activitats per a dominar la lectura de l'etiqueta energètica. Per a cada

electrodomèstic  es  presenten  diferents opcions  de  compra.  El  jugador  ha

d'escollir  segons  l'etiqueta  energètica  o  segons  les  característiques

presentades sobre el producte. 
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Figura 3. Recerca guiada a Internet sobre els mecanismes d'aïllament tèrmic. Joc  La meva

nova casa.



5. Contractació de l'electricitat i resum final  

Aquest darrer pas consisteix en la finalització del joc. Es dóna l'opció al jugador

de contractar l'electricitat de la llar a dues companyies elèctriques fictícies (una

d'elles és una cooperativa que aposta per a l'obtenció de l'energia elèctrica de

fonts  renovables).  Per  últim,  es  mostra  el  resum final  del  joc.  En  ell  cada

jugador pot veure tot el que ha adquirit i com és la seva casa. També pot veure

els seus resultats pel que fa a consum energètic i com aquests es tradueixen

en un cost econòmic a curt plaç (1 any) i a llarg plaç (10 anys). 
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Figura 4. Elecció dels electrodomèstics en base al preu i a la lectura de l'etiqueta energètica.

Joc La meva nova casa.



Durant el joc s'intercalen nodes amb activitats que tenen una finalitat purament

lúdica,  com  per  exemple  elegir  objectes  de  decoració  per  a  la  casa.  Cal

destacar que tots els càlculs que es fan al joc són aproximats,  es tracta d'un

model  molt simplificat  de  la  realitat.  Es  consideren  pocs  factors,  però

d'aquesta manera es pot obrir un debat i  una reflexió sobre els resultats en

forma de dades que cada jugador ha obtingut. 
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Figura 5. Parts del resum final. Joc La meva nova casa.



 3.5 Tractament de la diversitat. Adaptacions del joc.

El  sistema  que  usa  el  joc  per  a  adaptar-se  al  model  d'usuari  són  les

anomenades transaccions de valors. El Quandary permet definir valors, a cada

un li podem assignar un nom i un valor numèric. A l'annex 4 es presenta una

llista detallada dels tipus de valors i transaccions usats al joc  La meva nova

casa.  Algunes adaptacions del joc es refereixen a les preferències personals

del jugador, mentre d'altres estan orientades al tractament de la diversitat.

Consideram primer els distints ritmes d'aprenentatge, que es reflecteixen en les

dificultats  que  troben  els  distints  jugadors  alhora  de  resoldre  les  diferents

situacions problemàtiques del joc. Ens centram en les activitats del joc que són

de resposta tancada, amb una única solució correcta. En forma d'enllaços es

solen  presentar  quatre  respostes  possibles  a  cada  pregunta.  L'objectiu  es

dividir  el  camí dels jugadors segons les dificultats que presentin a l'hora de

contestar la pregunta, però que finalment tots aconsegueixin arribar a la solució

correcta (és a dir, els distints camins al final han de confluir). 

Anem  a  considerar  un  exemple  del  joc.  Volem  que  el  jugador  esbrini  la

distància que hi ha entre la casa de la platja i la universitat (aquesta distància

correspon a la longitud de la hipotenusa d'un triangle rectangle). Una primera

opció seria fer directament la pregunta “Quina distància hi ha entre la casa de

la platja i la universitat?” i anar donant a poc a poc més informació als jugadors

que no encertessin la resposta. Però al joc es planteja d'una altra manera: es

divideix la pregunta en distints passos. El primer pas és el següent:
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En el primer pas es veu si l'alumne sap identificar quina eina matemàtica ha

d'usar per a calcular la distància demanada. Si el jugador no encerta aquesta

pregunta, el valor anomenat “A” pren el valor 1 (això és una transacció). Totes

les respostes que no són correctes duen a un node amb una explicació de

perquè la resposta no és correcta i amb la justificació de que s'ha d'usar el

teorema de Pitàgores.

Un cop el jugador té clar que ha d'usar el teorema de Pitàgores comença el

segon pas:
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Figura 6.  Primera divisió de la pregunta d'aplicació del teorema de Pitàgores. Joc La meva 

nova casa.



Aquí ja es demana que s'apliqui el teorema de Pitàgores per a calcular el valor

de x. Si la resposta que dóna el jugador no és correcta, es passa a un node on

es recorda què diu el teorema de Pitàgores. A aquest node d'explicació també

s'hi  pot accedir  abans, si  el  jugador expressa que no recorda el  que diu el

teorema de Pitàgores. En aquest cas el valor anomenat “B” pren el valor 1. Si

després de recordar el teorema de Pitàgores, el jugador segueix sense encertar

la resposta, el  valor anomenat “C” pren el  valor 1.  A, B i  C són valors que

serveixen com a retroalimentació per al professor o per al propi alumne de les

dificultats esdevingudes durant el transcurs del joc:
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Figura 7. Segona divisió de la pregunta d'aplicació del teorema de Pitàgores. Joc La meva nova

casa.



• A = 1 vol dir que el jugador no ha sabut identificar que havia d'usar el

teorema de Pitàgores.

• B = 1 vol dir que el jugador no ha recordat el contingut del teorema de

Pitàgores.

• C = 1 (o  major)  vol  dir  que el  jugador  no ha aplicat  correctament  el

teorema de Pitàgores (el valor esdevé un comptador de les vegades que

l'usuari s'ha equivocat).

A  l'annex  3 es  pot  llegir  la  llegenda  de  valors  que  serveixen  com  a

retroalimentació. D'aquesta manera, tot i que tots els jugadors aconsegueixen

acabar el joc en el mateix node, es pot veure com alguns hi han accedit de

manera  més  directa,  mentre  que  d'altres  han  necessitat  ajuda  i  en  quins

aspectes l'han necessitat.

En el present treball també s'ha esmentat que el joc presenta adaptacions per a

alumnes amb dislèxia i TDA-H.  Per a definir la dislèxia citam la definició del

protocol de Prodislex (veure Referències):

La dislexia es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una

dificultad significativa en el aprendizaje de la lectura y la escritura, en

ausencia  de  alteraciones  neurológicas  y/o  sensoriales  que  lo

justifiquen, habiendo recibido previamente oportunidades escolares

para su aprendizaje.

L'annex 4 és un resum del protocol de Prodislex en referència a l'actuació, no a

la detecció.

L'associació STILL (Associació balear de pares de nins amb TDAH) defineix el

TDAH com segueix:

El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)

és  un  trastorn  d'origen  neurobiològic  […].  Es  caracteritza  pels

símptomes  de  desatenció  (incapacitat  de  resistir-se  a  estímuls

irrellevants, la qual cosa dificulta la seva concentració durant molt

temps   i,  per  tant  el  manteniment  del  “treball  consistent”  en  una

tasca, per un període de temps més o menys llarg), hiperactivitat (alt
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nivell d'activitat motora) i  impulsivitat (dificultat d'autocontrol en les

seves emocions, pensaments i conductes), que es presenten amb

major intensitat i  freqüència del que s'espera per a la seva edat i

nivell  de  desenvolupament,  de  tal  manera  que  interfereixen

negativament en el seu aprenentatge i/o comportament.

L'annex 5 és un resum del protocol  de STILL en referència a l'actuació.

En els dos casos resulta molt útil la presentació de la informació a través de

distints  canals  sensorials.  Per  una  banda  el  joc  La  meva  nova  casa està

dissenyat per a ser molt visual, combinant text amb imatges esquemàtiques.

Però, a més, es poden escoltar tots els textos del joc. Així el jugador pot llegir

una informació, reforçar-la amb imatges i escoltar la mateixa informació (amb

els corresponents canvis en el to de veu que destaquen les idees importants).

Destacar els conceptes importants d'un text és també molt important per als

alumnes amb dislèxia o TDAH, per això algunes paraules clau dels textos tenen

un color diferent. Els protocols també mencionen que aquest tipus d'alumnes

agraeix molt els aprenentatges funcionals, contextualitzats en situacions de la

vida quotidiana. Per últim, s'aconsella fragmentar les tasques tant als alumnes

dislèxics com als TDAH. El joc presenta les activitats bastant fragmentades, per

a poder detectar millor les dificultats en l'aprenentatge (com a retroalimentació)

i per a fer les tasques més comprensibles. 

Totes les adaptacions mencionades en el present treball no es duen a terme si

el jugador elegeix una opció etiquetada “dislèxia” o “TDAH”. Tots els jugadors

juguen al mateix joc i aquest presenta totes aquestes adaptacions per a que

arribi més fàcilment a tot l'alumnat, és a dir, per a ser un recurs el més inclusiu

possible. 
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 3.6 Propostes metodològiques

El joc educatiu adaptatiu  La meva nova casa  és un recurs més que està a

l'abast del professorat de l'àrea de Física i Química de 2n d'ESO. Com a recurs

que és,  cada professor  pot  incloure'l  a  la  seqüència d'aprenentatge que ha

dissenyat en el moment que consideri més oportú. Per a elaborar el recurs s'ha

considerat que els alumnes a l'hora de jugar ja estan un poc familiaritzats amb

el concepte d'energia, les seves diverses formes i coneixen els distints tipus de

fonts d'energia (renovables i no renovables). Per tant, en principi el recurs no

està pensat  per  a  esdevenir  una activitat  de caire  inicial,  sinó  més bé una

activitat de desenvolupament o consolidació. 

Es tracta d'un joc individual, que els alumnes poden jugar a casa o a l'aula. El

joc està dividit en quatre parts d'aproximadament 20 minuts de joc i una petita

part final. Una possible opció podria ser fer jugar als alumnes una part del joc a

cada sessió (quatre sessions) i llavors reservar una última sessió per a la part

final del joc i una activitat de síntesi i reflexió en grup. També es podrien jugar

dues parts del joc a cada sessió, reduint així les sessions de quatre a dues. O,

tenint en compte que la duració del joc variarà considerablement d'un alumne a

l'altre, demanar als alumnes que hi juguin a casa. Els principal avantatge de

jugar dins l'aula és que el professor podria observar com es desenvolupen els

alumnes i donar ajuda si fos necessària. En tot cas, la part final del joc sí que

és més convenient  fer-la  a  l'aula,  perquè així  el  professor  pot  registrar  les

dades de retroalimentació dels alumnes si les vol i es pot realitzar una activitat

de cloenda que ajudi a consolidar els aprenentatges esdevinguts durant el joc.

Volem destacar la importància d'aquesta activitat final de reflexió. Cada alumne

jugador  haurà obtingut uns resultats  en forma de nombres (consum elèctric

anual,  cost  inicial  de  la  casa,  cost  de  manteniment  el  primer  any,  cost  de

manteniment els primers deu anys, etc.). Llavors, si un alumne pot comparar

els seus resultats amb els d'un altre company i analitzar les diferències, sorgirà

el material per a la reflexió. 

Si el professor prefereix una activitat de treball individual, podria demanar als

alumnes que escollissin dos companys i comparessin els seus resultats. Amb
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aquesta informació se'ls demanaria que redactessin un escrit on analitzessin el

perquè d'aquestes diferències i  donessin una opinió fonamentada i  reflexiva

sobre  els  avantatges  i  inconvenients  de  les  decisions  que  ells  i  els  seus

companys han pres durant el joc.

Per una altra banda, una reflexió que inclogui tot el grup-classe pot resultar

més enriquidora. Hi ha moltes dinàmiques de grup que  són adequades per a

provocar aquesta reflexió i  discussió d'opinions.  Una seria el  debat en gran

grup o en petit grup. 

En els debats en petit  grup es dóna en major mesura l'oportunitat  per a la

participació  de  tots  els  membres.  Però,  a  més,  si  es  vol  fomentar  aquesta

participació, es pot usar la dinàmica coneguda com a Phillip 66. Consisteix en

formar petits grups de sis alumnes; cada grup ha d'elegir un coordinador que

controlarà  el  temps  d'intervenció.  Llavors  el  professor  llança  una  pregunta

concreta sobre el tema de discussió. A cada grup cada membre ha de xerrar un

minut en resposta a la pregunta llançada pel professor. Quan els sis membres

del grup han exposat les seves idees, es discuteixen breument aquestes i es

redacta una resposta de grup.  Aquestes respostes es comparteixen amb el

grup-classe i el professor fa una recapitulació final a mode de resum de les

conclusions.

També  es  pot  optar  per  una  exposició  d'idees  més  ordenada  i  menys

improvisada amb la dinàmica coneguda com a simpòsium. En el simpòsium el

professor divideix el tema a tractar en diferents aspectes. Llavors assigna a

cada alumne (o a un grup d'alumnes) un d'aquests aspectes. Es preparen les

exposicions i després s'exposen de forma ordenada. Cada una d'elles tractarà

sobre un aspecte concret del mateix tema i finalment el professor podrà fer una

petita exposició que inclogui les conclusions. 
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 4 Conclusions

Entenem el joc com una activitat lúdica molt lligada a la nostra naturalesa, que

evoluciona segons l'etapa de la vida en la que ens trobam i que sol simular una

realitat per a ajudar-nos a, en un futur, adaptar-nos  millor  a ella.  Hem vist la

gran quantitat d'eines d'autor de programari lliure disponibles  a Internet per a

que  el  professorat  s'animi  a  dissenyar  les  seves pròpies  activitats  TIC o  a

millorar les dels companys. 

Els jocs de simulació com el de La meva nova casa esdevenen un espai per a

que els alumnes posin a prova els seus coneixements i actituds per a dur a

terme  els  reptes  que  els  plantejarà  la  vida  adulta.  El  més  important  és  la

reflexió  que  puguin  extreure  del  joc  en  forma  d'aprenentatge  i  si  aquesta

reflexió és col·lectiva, incloent tot el grup-classe, resultarà més enriquidora. El

joc  electrònic  educatiu  adaptatiu  presentat  en  el  present  treball  esdevé  un

recurs més per a treballar els continguts relacionats amb l'energia a l'aula d'una

manera inclusiva i contextualitzada a la vida quotidiana (promovent l'anàlisi de

les  interaccions CTS). Aquesta  capacitat  dels  jocs  adaptatius  de canviar  el

transcurs  del  joc  segons  el  model  d'usuari  elimina  la  necessitat  de  posar

etiquetes als alumnes. Per tant, podem considerar els jocs adaptatius com un

camí  a seguir amb molt potencial per a millorar la inclusió de tot l'alumnat en

les activitats d'aprenentatge que es realitzen a les aules.
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 7 Annexos

 7.1 Annex 1: Presentació del joc La meva nova casa

El joc es troba disponible al lloc web: http://nsuredatfm.comule.com/

Sinopsi:

La meva nova casa permet seguir la història d'en Miquel o n'Antònia, dos joves

que  han  decidit  independitzar-se  dels  seus  pares.  El  jugador  esdevé

l'acompanyant  i  conseller  del  personatge  protagonista.  Haurà  d'escollir  si

compra la casa de la platja, la de la ciutat o la del camp, així com el mitjà de

transport que usa per anar a la feina, al cinema, a comprar o a la platja. Llavors

l'haurà  d'ajudar  a  habilitar la  casa:  il·luminació,  calefacció,  compra

d'electrodomèstics, decoració... Tot això amb un pressupost inicial, amb la idea

d'estalviar energia i diners i també de dissenyar la casa al seu gust! Al final del

joc,  el  jugador  obtindrà  un  resum  sobre  els  costos  d'energia  i  els  costos

econòmics de la casa (els inicials, els costos de manteniment a curt plaç i a

llarg plaç).
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Figura 8. Lloc web del joc La meva nova casa.
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 7.2 Annex 2: Continguts científics del joc

El joc simula una situació de la vida quotidiana en la que el jugador necessita

coneixements interdisciplinars. Per això, es treballen continguts no només de

l'àrea de Física i Química, sinó també continguts matemàtics. 

Continguts conceptuals (relatius a la comprensió de les idees de la ciència):

• El lumen, unitat del flux lluminós

• Eficàcia lluminosa d'un llum

• Vida útil d'un producte

• Tipus de bombetes

• Mecanismes d'aïllament tèrmic

• Distinció entre potència tèrmica i potència elèctrica

• Sistemes de climatització de la llar

• Fonts d'energia

• Consum energètic

• Etiquetatge energètic

Continguts procedimentals (relatius a l'aprenentatge del treball científic):

• Teorema de Pitàgores

• Representacions geomètriques

• Resolució de problemes

• Identificació de factors rellevants en processos, situacions, etc.

• Factors de conversió

• Recerca (guiada) a Internet per a extreure informació i conclusions

• Càlcul del consum energètic en kWh (per dia, mes, any...)

• Comparació d'etiquetes energètiques de distints electrodomèstics

Continguts actitudinals (relatius a l'adquisició d'actituds, valors i normes):

• Importància de l'alfabetització científica per a la presa fonamentada de
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decisions 

• Justificació de les pròpies decisions

• Eliminació  de  la  idea  de  decisió  correcta/incorrecta  pel  que  fa  a  les

decisions de la vida quotidiana

• Conseqüències de les decisions pròpies pel que fa a la sostenibilitat de

la llar i a l'estalvi energètic

• Importància de la bona administració dels recursos propis (per exemple,

els diners)

• Distinció entre els avantatges o beneficis a curt plaç i a llarg plaç

• Relació entre el consum energètic i el cost econòmic
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 7.3 Annex 3: Valors, transaccions i requisits

El Quandary disposa de valors, transaccions i requisits, que ajuden a crear els

distints camins del laberint digital. Els  valors tenen un identificador i un valor

numèric, que pot anar canviant. Per exemple, un valor del joc  La meva nova

casa es  diu  Euros,  pren  un valor  inicial  de  155 000  (€)  i  durant  el  joc  va

canviant  a  mesura  que  el  jugador  va  gastant  els  diners.  La  transacció és

l'acció de canviar un valor del joc. Així quan el jugador compra una casa de 130

000 €, el joc fa la transacció de restar 130 000 al valor  Euros.  Per últim, els

requisits regulen l'accés o la sortida dels nodes, així com els enllaços que el

jugador veu disponibles. Per exemple, si un enllaç duu al jugador a comprar un

sofà de 500 €, el requisit per a que el jugador tengui disponible aquest enllaç és

que el valor Euros sigui igual o major a 500. 

Al joc  La meva nova casa hi ha valors visibles per al jugador (com  Euros) i

molts altres valors ocults, que serveixen per, juntament amb les transaccions i

els  requisits,  realitzar  les  adaptacions  del  model  de  joc  segons  el model

d'usuari. 

Un cas d'especial interès són els valors que serveixen com a retroalimentació

per al professor o per al propi alumne de les dificultats presentades durant el

transcurs del joc  (les equivocacions del jugador a les preguntes de resposta

tancada). Aquests es mantenen ocults durant el transcurs del joc i després al

resum del final del joc esdevenen visibles amb el nom Codi retroalimentació

del joc. A continuació es presenta la llegenda per a interpretar aquest codi de

retroalimentació (es pot descarregar del lloc web):

• A = 1 vol dir que el jugador no ha sabut identificar que havia d'usar el

teorema de Pitàgores.

• B = 1 vol dir que el jugador no ha recordat el contingut del teorema de

Pitàgores.

• C =  1  (o  major)  vol  dir  que el  jugador  no ha aplicat  correctament  el

teorema de Pitàgores (el valor esdevé un comptador de les vegades que

l'usuari s'ha equivocat).

47



• D = 1 (o major) vol dir que el jugador  s'ha equivocat  amb el càlcul del

nombre  de  km  recorreguts (el  valor  esdevé  un  comptador  de  les

vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• E = 1 (o major) vol dir que el jugador  s'ha equivocat  amb el càlcul del

nombre de bombetes necessàries per a  il·luminar l'habitació (el  valor

esdevé un comptador de les vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• F = 1 (o major) vol dir que el jugador  s'ha equivocat  amb el càlcul del

nombre  de  canvis  de  bombetes  el  primer  any (el  valor  esdevé  un

comptador de les vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• G = 1 (o major) vol dir que el jugador  s'ha equivocat  amb el càlcul del

cost  econòmic  en  bombetes (el  valor  esdevé  un  comptador  de  les

vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• H =  1  (o  major)  vol  dir  que  el  jugador  no  ha  sabut  identificar

correctament  el  valor  de  la  potència  d'un  electrodomèstic  (el  valor

esdevé un comptador de les vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• I = 1 (o major) vol dir que el jugador  s'ha equivocat amb el càlcul del

consum  energètic  en  kWh  per  dia,  mes,  any... (el  valor  esdevé  un

comptador de les vegades que l'usuari s'ha equivocat).

• J = 1 (o major) vol dir que el jugador no ha llegit correctament l'etiqueta

energètica per a extreure'n la informació requerida (el valor esdevé un

comptador de les vegades que l'usuari s'ha equivocat).

48



 7.4 Annex  4: Resum  del  protocol  de  Prodislex  per  a

l'actuació amb els alumnes amb dislèxia

Font:  Prodislex.  [en  línia].  Protocolos  de  detección  y  actuación  en  dislexia.

Consultada:  12  Juliol  2015.  Disponible  a:  http://www.integratek.es/prodislex-

esp/

[traducció pròpia]

Definició de dislèxia:

La  dislèxia  és  un  trastorn  de  l'aprenentatge  que  es  caracteritza  per  una

dificultat significativa en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, en absència

d'alteracions  neurològiques  i/o  sensorials  que  ho  justifiquin,  havent  rebut

prèviament oportunitats escolars per al seu aprenentatge. 

Resum   de les pautes generals   del protocol d'actuació:  

1. Fer saber a l'alumne que el personal docent està assabentat de la seva

situació  i  que  es  farà  tot  el  possible  per  a  garantir  la  igualtat  de

condicions. 

2. Treballar  la  comprensió del  trastorn  per  part  dels  seus companys de

classe.

3. Reforçar  les  àrees  i/o  activitats  en  les  que  els  alumnes  es  sentin

còmodes i potenciar-les al màxim.

4. Donar les instruccions una darrera l'altra, no totes de cop.

5. Adequar la quantitat i el grau de dificultat dels deures.

6. Evitar que l'alumne copii informació escrita o els dictats.

7. Cercar reforços visuals o auditius per a treballar els continguts de les

diferents assignatures.

8. Permetre l'elaboració dels apunts amb PowerPoint o similar per part de

l'alumne.

9. Afavorir  un  aprenentatge significatiu  i  vivencial  a  través de projectes,

sortides culturals, etc.

10.Confeccionar un horari  visual,  on s'associi  cada assignatura amb una

imatge i/o color.

11. Com a  recurs  didàctic  dins  l'aula  és  recomanable  utilitzar  esquemes
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visuals i reforços visuals o auditius.

12.Permetre l'ús de l'ordinador.

13.Usar  una gravadora  per  a  registrar  les  explicacions de la  classe,  de

manera que puguin usar-la com a material d'estudi.

14.Permetre l'ús de la calculadora així com tenir a la vista les fórmules tan a

classe com a les proves d'avaluació de Matemàtiques i Física i Química.

15.Acompanyar el procés d'aprenentatge de lògica-matemàtica amb jocs de

rol de situacions quotidianes.

16.Treballar  l'organització  personal  de  l'alumne:  agenda,  registre

d'activitats, etc.

17.Tenir  exposats  a  l'aula  materials  interactius  i  reforços  visuals  per  a

afavorir els aprenentatges. 

18.Reforçar la taula de feina amb targetes visuals que puguin ajudar a fer

feina o a recordar un concepte.

19.Evitar la còpia innecessària d'informació dels llibres de text.
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 7.5 Annex 5: Resum del protocol de STILL per a l'actuació

amb els alumnes amb TDAH

Font:  STILL.  [en línia].  Guia pràctica amb recomanacions d'actuació per als

centres educatius en els casos d'alumnes amb TDAH. Consultada: 19 Juliol

2015.  Disponible  a:  http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?

ctrl=MCRST4325ZI140705&id=140705

Definició de   TDAH  :  

El  Trastorn  per  Dèficit  d'Atenció  amb  o  sense  Hiperactivitat  (TDAH)  és  un

trastorn  d'origen  neurobiològic  […].  Es  caracteritza  pels  símptomes  de

desatenció  (incapacitat  de  resistir-se  a  estímuls  irrellevants,  la  qual  cosa

dificulta la seva concentració durant molt temps  i, per tant el manteniment del

“treball consistent” en una tasca, per un període de temps més o menys llarg),

hiperactivitat (alt nivell d'activitat motora) i impulsivitat (dificultat d'autocontrol en

les seves emocions, pensaments i conductes), que es presenten amb major

intensitat  i  freqüència  del  que  s'espera  per  a  la  seva  edat  i  nivell  de

desenvolupament,  de  tal  manera  que  interfereixen  negativament  en  el  seu

aprenentatge i/o comportament.

Resum   de les pautes i estratègies per al professor   en relació a l'actuació  :  

1. Proporcionar  als  alumnes  amb  TDAH  un  ambient  estructurat  i  més

predictible (les normes de classe sempre a la vista de l'alumne, anotar la

informació  sobre  els  deures  i  les  avaluacions  a  la  pissarra,  revisar

l'agenda, etc.).

2. Evitar distraccions a l'ambient de l'alumne amb TDAH (ubicar-lo a prop

del professor, al costat d'un company tranquil, etc.).

3. Permetre a l'alumne l'accés a les instruccions de “com es fa” i ensenyar

a  l'alumne  les  autoinstruccions  (modificar  les  seves  verbalitzacions

internes per a que resultin adequades per a realitzar una tasca).

4. Emprar  un  sistema  d'autoreforçament  individual  i  col·lectiu  a  l'aula

(donar-li l'oportunitat d'acabar les activitats amb una cosa que li surti bé,

fer-lo  col·laborar  a  les rutines  d'aula  atenent  a  la  seva necessitat  de
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moviment, etc.).

5. Mantenir un ensenyament actiu, augmentant l'estimulació de les tasques

(combinar  períodes  d'atenció  amb  acció  manipulativa,  canviar  de

formats, introduir amb freqüència novetats, barrejar activitats d'alt i baix

interès, utilitzar materials informàtics per a l'aprenentatge, etc.). 

6. Seqüenciar les tasques (dividir-les en etapes breus, disminuir la durada

de la tasca, fer-li preguntes freqüents, etc.).
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