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RESUM: En aquest estudi es pretén investigar les diferències que hi ha a un aula 

tradicional i a un aula on utilitzen una metodologia didàctica lúdica. Aquest estudi es va 

fer a la assignatura de llengua castellana d’un aula de tercer d'Educació Primària  del 

centre educatiu públic Es Vinyet (Andratx). L’avaluació es va realitzar mitjançant 

rúbriques i la nostra observació. Els resultats de l'estudi se presenten de forma descriptiva 

i, gràcies a ells, podem analitzar les actituds i altres aspectes educatius dins de l'aula, sigui 

que treballin de manera tradicional o aprenguin d'una manera més lúdica a l'aula 

d'Educació Primària, a més de veure la importància de les diferents maneres 

d'ensenyament. 

 
PARAULES CLAU: Educació primària, material manipulatiu, innovació, didàctica, jocs. 
 
 
ABSTRACT: This study tries to investigate the differences that exist in a traditional 

classroom and a classroom where they use a playful didactic methodology. This study 

was done in the Spanish language course of a third grade classroom of the public 

educational center Es Vinyet (Andratx). The evaluation was carried out by rubrics and 

our observation. The results of the study were presented in a descriptive way and, thanks 

to them, we can analyze the attitudes and other educational aspects within the classroom, 

whether they work in a traditional way or learn in a more playful way in the classroom 

of Primary Education, in addition to seeing the importance of the different ways of 

teaching. 

 
 
KEY WORDS: Primary education, manipulative material, innovation, didactic, games.  
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1. Introducció 

 

He triat el tema de Didàctica de la llengua espanyola: jocs i estratègies, amb atenció 

especial a l’ensenyament del lèxic perquè vull treballar els continguts del currículum des 

d’una part més experimental amb els infants. Des d’un punt de vista realista, comparant 

amb altres grups que treballen el mateix objectiu o contingut amb un joc didàctic i els que 

ho fan d’una manera més tradicional. Comparar els resultats dels alumnes que treballen 

d’una manera més innovadora i els dels alumnes que fan feina d'una altra manera més 

tradicional.  

 

2. Objectius 

 

La finalitat principal o general d’aquest treball serà investigar quins són els aspectes que 

motiven o que influeixen als nens alhora de treballar un contingut i observar-ne els seus 

resultats.  És a dir, quines són les raons que fan que al final un grup treballi millor —és 

la nostra hipòtesi— i que s’aprofitin de les avantatges que té treballar mitjançant el joc 

didàctic i que entenguin d’una millor manera un tema.   

 

Els objectius específics són els següents: 

-Elaborar material didàctic de jocs de llengua espanyola. 

-Conèixer les motivacions principals que influeixen als nins a l’hora d’aprendre. 

-Investigar els resultats d’aprenentatge d’un grup i d’un altre. 

-Observar la millor manera de treballar per als nins a l’hora de treballar un tema (grups 

interactius, cooperació, individual, etc.) 

-Comprovar si existeixen diferències d’aprenentatge fent feina de manera tradicional o de 

manera lúdica. 
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3. Metodologia 
 

3.1. Descripció general de l’experiment 

Aquest estudi anirà dirigit a alumnes de cinquè de primària i als mestres dels respectius. 

La mostra serà d’uns 23 alumnes per a cada grup. 

Abans de començar amb l’estudi s’informarà als alumnes i als mestres del que es durà a 

terme i dels objectius. Una vegada que tot hagi quedat clar, es donarà pas a la primera 

fase.  

Aquesta consistirà en què a una classe treballaran un contingut del currículum de primària 

de Llengua Castellana i literatura de les Illes Balears mitjançant el joc. I un altre grup del 

mateix curs treballarà el mateix contingut però d’una manera més tradicional, amb el 

llibre i fent els exercicis corresponents. Un altre dia els hi repartiré  una sèrie de 

qüestionaris on hauran de contestar a una sèrie de preguntes relacionades amb el contingut 

que hem treballat. A la següent fase recolliré totes les dades i comprovaré els resultats. 

Aquest estudi el faré mitjançant tres materials diferents, tres jocs didàctics que treballaran 

diferents continguts. D’aquesta manera podré observar millor els resultats obtinguts i 

veure si hi ha diferències a l’hora de treballar a l’escola amb el joc o amb el llibre.  
 

3.2. Elaboració dels jocs  
  
Joc 1: Joc de cartes del nom 

Aquest joc l’he creat amb l’ordinador. He cercat imatges per internet per posar a les cartes 

i després he creat amb el Microsoft Word uns requadres que formaven les cartes. Després 

ho he imprès, ho he retallat i per acabar ho he plastificat perquè es pugui usar més d’una 

vegada. He posat un color diferent per cada tipus de carta, d’aquesta manera els hi serà 

més fàcil poder trobar abans la carta que toca tirar, és a dir: 
 

Color blau: Nom singular 

Color verd: Nom masculí 

Color vermell: Nom col·lectiu 

Color blanc: Imatges amb la paraula corresponent 

Color lila: Nom femení 

Color blau fluix: Nom propi 

Color taronja: Nom individual 
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Joc 2: El parxís dels verbs 

Aquest joc l’he fet amb l’ordinador i els daus també els he fet amb l’ordinador gràcies a 

una plantilla per fer daus d’internet. Una vegada acabat a ordinador, ho he imprès, ho he 

retallat i per acabar ho he plastificat perquè es pugui usar més d’una vegada. 

 

Joc 3: Pals per formar un conte 

Vaig comprar potets, pals de fusta pintats de colors, a cada color vaig assignar una 

característica del text i vaig escriure paraules que designaven aquella característica a cada 

pal i després vaig repartir cada pal amb la seva capsa corresponent i vaig anotar damunt 

cada potet una característica.  

 

- Pot 1: Inici del conte à Pals de color vermell  

- Pot 2: Protagonista del conte à Pals de color groc 

- Pot 3: Problemes del conte à Pals de color blau 

- Pot 4: Antagonista del conte à Pals de color taronja 

- Pot 5: Llocs del conte à Pals de color verd 

- Pot 6: Final del conte à Pals de color lila 

 
3.3. Com ho treballaran a classe? 

Treballarem amb els grup A els continguts didàctics mitjançant grups interactius i amb 

els grup B treballarem els continguts de manera més tradicional, explicacions amb el 

llibre i fent exercicis.  

 

Els grups interactius és una metodologia que parteix d’una organització flexible de l’aula, 

que es divideix en petits grups de treball heterogenis, tutoritzats per un adult (mestra, 

voluntari, familiar...). Suposa una intervenció més rica i concreta per atendre les 

necessitats de cada alumne/a i s’estableix dins un clima de cooperació i comunicació on 

tothom aprèn.  

 

Estratègia didàctica activa i motivadora que pretén un augment del rendiment acadèmic 

dels alumnes que, amb les mateixes capacitats que altres nins i nines de la seva edat però 

amb distintes condicions contextuals, es troben en situació de desigualtat en els ritmes 

curriculars. (CREA, 2002). 
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3.4. Com ens organitzarem? 

 

Grup A 

A l’aula es realitzen agrupacions heterogènies pel que fa a nivell d’aprenentatge, gènere, 

cultura, etc. dels alumnes i de les alumnes. A cada grup, es realitzarà una activitat concreta 

de curta durada (15-20’) mentre una persona adulta (voluntària, familiar, un altre 

professorat o professional d’un altre àmbit) tutoritza el grup assegurant que treballin 

en  l’activitat i que es desenvolupi l’aprenentatge entre iguals. La diversitat en les 

interaccions de forma cooperativa i dialògica suposa un potencial per a l'acceleració de 

l'aprenentatge de tot l'alumnat i la millora de la convivència (Pallarés, SA).   

Com són grups heterogenis, sempre hi ha estudiants que acaben abans l’activitat, de 

manera que la persona que tutoritza el grup s’encarrega que ajudin als seus companys i 

companyes, generant un diàleg i unes interaccions que acceleren l’aprenentatge de tot 

l’alumnat i no només del que va més endarrerit. Habitualment (no és imprescindible), 

quan passa un temps prèviament determinat pel professor o la professora (15 o 20 minuts 

depenent del temps previst per a cada activitat) cada grup s’aixeca de la taula i s’asseu en 

una altra, canviant d’activitat i de persona tutora; així, al final de la sessió han pogut 

realitzar les 5 activitats diferents sobre el tema que s’estigui treballant en aquesta sessió. 

 

Grup B 

A l’aula de manera individual, cadascú seguirà l’explicació del professor amb l’ajuda del 

llibre. Una vegada ja s’ha explicat el contingut realitzaran uns exercicis per a què 

consolidin el tema.  

 

3.5. Com ho avaluarem? 

He volgut avaluar a través de l’autoavaluació perquè és un procés on el pes avaluador 

recau de manera important sobre el subjecte avaluat (Gómez, 1998). A més a més, Santos 

(1994) planteja que és un procés que permet generar als infants la capacitat d’autocrítica 

que a la mateixa vegada promou uns hàbits enriquidors de reflexió sobre el seu propi 

comportament com alumnes.  

Tant al grup A com el grup B s’avaluaran els continguts treballats de la mateixa manera. 

Els nins, mitjançant una rúbrica, faran una autoavaluació actitudinal de forma individual 

i de grup per poder veure com els hi ha anat treballar aquell contingut. 
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A més a més, ompliran un organitzador gràfic per avaluar i poder comparar els resultats 

del que han après. Mentrestant el mestre o voluntariat ofereix les seves valoracions per a 

realitzar l’avaluació, també pot anotar les seves observacions en graelles d’avaluació 

durant la realització.  

 

Avaluar mitjançant un “Examen o prova” significa estimar en quina mesura l'alumne 

avaluat té unes característiques que es consideren desitjables i que han estat especificades 

a partir de la consideració d'uns criteris. L'avaluació es fa per alguna cosa i per a algú, a 

partir d'ella moltes vegades es prendran decisions.  Normalment es solen considerar-se 

dos tipus d'avaluació: 

 

- Avaluar els coneixements i les habilitats que es tenen, com ho fan les preguntes dels 

llibres de text o exàmens. Però la correcció dels errors dels estudiants de vegades es 

realitza de manera explícita ja que és el propi mestre qui s'adona dels seus errors i no 

l’estudiant. 

 

- En canvi, els “organitzadors gràfics” els considerem com a elements, tècniques o 

estratègies per transformar la informació en coneixement. Els organitzadors gràfics, 

potencien l'aprenentatge visual, estimulen també el pensament creatiu i el pensament 

crític, per mitjà de noves formes d'interrelació entre els conceptes. Aclarim, breument, el 

seu significat , construcció, utilitat i efectes, seguint el pensament de Dürsteler (2002).  

 

a) “L’organitzador gràfic”, com a plasmació de la visualització informativa, per 

organitzar la informació que han après, presenta tres significats conceptuals:  

 

• Representació gràfica: S'identifiquen com a formes de representació gràfica de les idees 

rellevants d'un text, les seves relacions i, de manera crucial, la seva superestructura. 

 

• Tècnica visual: Els organitzadors gràfics són eines visuals que permeten presentar la 

informació amb les seves regularitats i relacions. Són il·lustracions en les quals s'empren 

línies, fletxes, requadres, espais en blanc i cercles per mostrar les relacions existents entre 

determinats fets o idees. Serveixen, doncs, per orientar la activitat mental, amb un format 

espacial. 
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• Estímul motivador: Els organitzadors gràfics són tècniques i estratègies positives per 

involucrar a l'alumnat en el seu aprenentatge i, amb l'aportació de tots, generar un 

enriquiment del grup d'aprenents.  

 

Els organitzadors gràfics van rebre un gran impuls amb l’aplicació de la teoria cognitiva 

de l'aprenentatge significatiu de Ausubel, Novak i Hanesian(1989). Aquesta comporta el 

desenvolupament de capacitats mentals per processar, organitzar, prioritzar, retenir, 

recordar la nova informació i integrar-la amb els coneixements previs.  Per tant treballam 

la informació verbal i no verbal i, es reté i es recorda amb major facilitat. A aquesta tasca 

poden contribuir els organitzadors gràfics. 

 

b) L'elaboració d'organitzadors gràfics ajuda a processar, organitzar, prioritzar, retenir i 

recordar nova informació, de manera que es pugui integrar significativament a la base 

personal de coneixements. Els elements utilitzats són símbols, imatges, línies, dibuixos 

etc., amb els quals el que volem és la intervenció de tots els canals sensorials. 

 

Per tant el que volem aconseguir és que els alumnes assoleixin els continguts i ho 

entenguin, no que ho memoritzin per a un examen i després no s’enrecordin. Així doncs, 

treballarem l’avaluació mitjançant unes rúbriques i uns organitzadors gràfics.  

 

Una vegada que analitzem les rúbriques i observem les diferències, podrem veure si ho 

han assolit o no aquell ítem.  
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La recollida de dades s'ha dut a terme mitjançant unes rubriques i així observem les 

diferències, podrem veure si ho han assolit o no aquell ítem. 

Els resultats estan composts per 23 afirmacions o ítems, agrupats en 7 apartats relacionats 

amb els objectius específics, amb una possibilitat de resposta entre 0 i 5 segons el grau 

d'acord amb la mateixa: 

 

0: Totalment en desacord. 

1: Alguna cosa en desacord. 

2: Ni acord ni desacord. 

3: Una mica d'acord. 

4: D’acord. 

5: Totalment d'acord. 

 

La valoració d'aquestes categories va de 3 a 5, si l'ítem és favorable, i de 0 a 2 si l'ítem és 

desfavorable. A més, aquestes afirmacions poden mostrar actituds positives o negatives. 

Així mateix, s'ha intentat que les afirmacions siguin clarament positives o negatives, 

eliminant totes aquelles neutres i també, les afirmacions han estat redactades perquè les 

seves respostes es puguin mesurar en valors numèrics amb l'objectiu de poder 

visualitzar els resultats. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

Nom del alumne: _____________________________________________                                

Curs: ________________________ 

Data: ________________________ 

Contingut treballat: ______________________ 

 

CRITERIS ACTITUDINALS 

QUE AVALUAM 

0 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS 

1.Has ajudat als companys que 

tenien dubtes. 

       

2.Has estat motivat realitzant 

l’activitat. 

          

3.Participes activament de manera 

cooperativa amb el teu equip de 

feina donant idees amb les 

activitats. 

       

4.Tens una actitud de respecte i 

tolerància amb els teus companys 

de grup. 

       

5.Has reflexionat durant tot el 

procés d’aprenentatge. 

       

6.Has estat concentrat mentre 

treballaves el contingut. 

       

7.Has tingut dubtes o errors alhora 

de treballar el contingut. 

       

 

Què podries fer per millorar la teva puntuació?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Observacions del mestre: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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4. Marc teòric   

 
Des d'un punt purament filològic, al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola (2014) 

trobem les següents definicions d'aquests termes: 

 

Jugar 
 

- Fer alguna cosa amb alegria amb la finalitat d'entretenir-se, divertir-se o 
desenvolupar determinades capacitats. 

 
- Entretenir-se, divertir-se prenent part en un dels jocs sotmesos a regles, 

intervingui o no en ell l'interès.  
 

Aprendre  

- Adquirir el coneixement d'alguna cosa per mitjà de l'estudi o de l'experiència.  

Ensenyar 

- Instruir, adoctrinar, amaestrar amb regles o preceptes.  

Joc 

- Exercici recreatiu o de competició sotmès a regles, i en el qual es guanya o es 

perd. 

Lúdic 

- Pertanyent o relatiu al joc. 

 

Tradicional 

- Pertanyent o relatiu a la tradició. 

- Que segueix les idees, normes o costums del passat. 

 

És interessant assenyalar que els termes “jugar”, ”aprendre”, “ensenyar”, “joc”, “lúdic” i 

“tradicional” necessiten adquirir coneixements per mitjà de l'experiència. 
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4.1. L’ensenyament tradicional enfront de l’ensenyament mitjançant el joc didàctic 

Segons Rodari (1973: 37.), tot el pensament sobre la creativitat, del joc, fins i tot de la 

necessitat urgent d'una reforma de l'escola, està sempre intervingut per la reflexió sobre 

el llenguatge. Rodari està convençut que la paraula és acció i que, a través el seu ús 

creatiu, és possible no només transformar el pensament, sinó també la realitat. 

 

Amb el joc treballam una triple dimensió: lúdica o divertida, cognitiva i formativa i grupal 

o social. Totes aquestes aportacions sumades a les noves propostes lingüístiques que 

donen una gran importància al concepte de competència comunicativa i poc a poc van 

donant forma als plantejaments de l'enfocament comunicatiu i l'enfocament per tasques. 

Per això es dona una gran importància a l'ús de la llengua en l'aprenentatge. 

 

Es tracta de capacitar a l’estudiant per a una comunicació real, per a això es duen a terme 

activitats que procuren imitar la realitat de fora de l'aula i on la comunicació és entesa no 

com a producte, sinó com un procés. 

 

En aquest sentit, pel que fa al lúdic, tant els jocs les simulacions es pareixen a la 

comunicació real, hi ha un propòsit concret, entre uns interlocutors-participants concrets, 

en una situació concreta en la qual aquests participants reben retroalimentació immediata 

dels companys, i així poden veure l'èxit en el joc i en l'ús de la llengua. Si be joc i 

simulació presenten diferències: el primer implica interpretació de papers amb una 

informació dirigida, mentre que el segon suposa adoptar un paper i prendre decisions 

sense deixar de ser un mateix; per això, 

 

El poder de la simulació i joc resideix en la realitat de la pràctica comunicativa en la qual 

estan embolicats els aprenents, de l'anàlisi de la situació a la qual s'enfronten i de la seva 

presa de decisions. Sigui com sigui, la simulació permet als nostres alumnes experimentar 

amb la realitat sense nervis innecessaris, participant activament en 6 tasques prèvies, 

posteriors i aquelles requerides durant la simulació pròpiament aquesta; els entrena a 

treballar en equip de manera cooperativa alhora que practiquen i, per tant, milloren la 

seva habilitat amb la llengua objecto d'estudi (Andreu, 2006:2) 
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El joc es revela com un important instrument i es converteix els enfocaments 

comunicatius com un recurs habitual a l'aula, ja que aquestes activitats permeten 

desenvolupar a l'alumne diverses habilitats comunicatives que posteriorment es 

concretaran en la tasca final. A més d'un instrument al servei de la metodologia, el joc, 

com assenyalen diversos estudis, és un important recurs didàctic per fomentar estratègies 

d'aprenentatge posat que permet a l'alumne activar els mecanismes d'aprenentatge de la 

llengua. 

 

Les estratègies d'aprenentatge de l'alumne, segons Labrador i Morote (2008:74): 

  

 [...] són les decisions concretes que adopta l'estudiant a fi que el seu aprenentatge sigui 

més ràpid, fàcil, divertit, autònom, i més susceptible de ser transferit a noves situacions, 

es refereix a estratègies que l'alumne realitza de forma conscient: consultes de gramàtica, 

vocabulari, consultes a altres companys, traducció mental, etc. 

 

Sánchez (2010: 52), per la seva banda, assenyala que els jocs activen les estratègies 

cognitives. Formular hipòtesi, deduir o inferir regles són estratègies que es posen en 

marxa en els jocs en els quals s'han de descobrir, encertar, endevinar, resoldre un 

problema, desxifrar una endevinalla o trobar una paraula oculta. De la mateixa manera, 

el joc també permet posar regles gramaticals, sense necessitat d'una presentació explícita 

de les mateixes. És una estratègia de memorització en si. Igualment, les estratègies 

d'aprenentatge les activa l’estudiant quan realitza dels seus assoliments en el joc, la 

reflexió sobre el seu paper i els seus errors. Això permet a l’alumne comprovar el 

coneixement adquirit. En molts jocs la interacció entre els alumnes és la clau per guanyar, 

especialment en els jocs de buit d'informació en els quals l'alumne ha de demanar als seus 

companys i això li portarà a desenvolupar les estratègies de comunicació. 

 

D'altra banda, cal tenir en compte que la cerca de cooperació, l'empatia amb els 

companys, la petició d'ajuda, la necessitat de comprendre's mútuament estan sempre 

present en els jocs i són estratègies socials que ajuden a la interacció i com a diversos 

estudis assenyalen, això pot incidir beneficiosament en la motivació i en el 

desenvolupament d'estratègies socials que beneficiïn a l'individu i al grup. 
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4.2. La formació del professorat de les noves metodologies d’ensenyament 

Dur a terme a l'aula aquesta nova forma de concebre l'aprenentatge requereix de 

professors que siguin capaços també d'obrir-se a nous materials. La utilització d'activitats 

lúdiques requereix igualment una altra forma d'actuar en classe, un nou paper per al 

professor. Ha de ser mediador, ser capaç de propiciar un clima de cooperació i respecte 

que afavoreixi la interacció entre els participants. Però també ha de saber ser animador, 

ser capaç d'activar el joc, cedir protagonisme als estudiants, però, sense oblidar la seva 

condició de líder del grup, ja que, la seva forma d'actuar repercuteix significativament en 

el clima de l'aula i en els processos del grup (Dömyei i Malderez, 1999: 182-185). 

 

Per una altra banda, Labrador i Morote (2008: 80) assenyalen que l'èxit o fracàs del joc 

depèn, en gran part, de les habilitats del docent. Una escassa formació del docent, una 

conducció inadequada o un desconeixement del grup pot provocar que el joc fracassi. 

Per això assenyala, aquests autors, que el professor a l’hora de planificar una activitat 

lúdica hauria de tenir en compte, entre altres aspectes, el nivell de coneixements dels 

alumnes, l'edat, els seus interessos i necessitats i el context. És important transmetre a 

l'alumne la utilitat pràctica de l'activitat lúdica que es va a realitzar i evitar així el 

sentiment de pèrdua de temps que en ocasions es genera en alguns estudiants. Igual que 

en un altre tipus d'activitats comunicatives el professor ha d'orientar i guiar, no 

desentendre's una vegada que s'han donat les instruccions del joc, sinó anar fent un 

seguiment del progrés del joc i de l'aprenentatge que s'està duent a terme.  

 

A més del que s'ha dit, per aconseguir un resultat positiu en la utilització del joc a l'aula 

de li no han d'oblidar-se aspectes tals com que els jocs han de correspondre's amb els 

objectius i continguts del programa; tenir una funció clara dins de la planificació didàctica 

prevista, no com a activitat de farcit i sense perdre de vista el nivell d'aprenentatge dels 

estudiants, les seves necessitats i interessos. 
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4.3. Avantatges del joc didàctic  

Sovint sentim parlar de la importància del joc en la infància. El joc és important a 

qualsevol edat, però és durant la infantesa quan cobra protagonisme. Els nins no juguen 

per aprendre, però de manera més o menys conscient, aprenen jugant. El joc és un dels 

aspectes protagonistes en la vida d'un nen, doncs és en el que ocupen la major part del 

seu temps, i quan no, estan pensant en quan poden fer-ho. 

Per això, és molt important utilitzar el joc com a metodologia d'aprenentatge, ja que és 

l'única manera en la qual aconseguirem captar i mantenir la seva atenció i que aprenguin 

mentre es diverteixen. 

Són infants, la qual cosa el que volen és jugar i divertir-se, per la qual cosa en lloc 

d'imposar-los que llegeixin, estudiïn o facin tasques que no els agraden amb el llibre, hem 

de utilitzar els jocs i adaptar-los a l'aprenentatge. S'aprèn realment del que a un li motiva 

i els nens on troben el seu entorn natural i motivador és en el joc. 

 

El joc permet acceptar i aprendre dels nostres errors; per això pens que l'alumne té llibertat 

per prendre decisions que li poden conduir al fracàs, però alhora li ofereix la oportunitat 

d'aprendre d'ell de forma pràctica. Com ens trobem en la dinàmica de joc, el nen no té 

tanta por a les repercussions com ocorreria en situacions de la vida real. El nin pot 

equivocar-se, però aprèn dels seus errors de manera natural i desenfadada. Van aprenent 

a enfrontar-se i a solucionar situacions complicades i problemes que en la vida real serien 

incapaces de solucionar, això els ajuda a aconseguir confiança en si mateixos i a perdre o 

disminuir la por a fallar, millorant la seva autoestima. 

 

Segons Rodari (1973:63), un error porta a un descobriment sorprenent. En aquest cas, 

Rodari ens proposa aprofitar els errors per crear noves idees, gairebé sempre de tipus 

humorístic. 

 

A més de la utilitat de la interpretació creativa dels errors, és interessant tenir en compte 

que el sol fet de desdramatitzar-los, i fins i tot gaudir-los, suposa salvar un obstacle a la 

creativitat. Lliurats de la por als errors, podrem ser més creatius. A més, Rodari parla 

sobre l’esperit crític i sobre la pròpia veu, que es desenvolupen si a l’aula no hi ha por a 

expressar-se perquè l’errada és acceptada amb naturalitat, això reforça l’autoestima. 
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Amb el joc els nins assimilen millor els conceptes teòrics i ajuden per reforçar l'après 

teòricament i posar-ho en pràctica. Desenvolupant experiències a través del joc de manera 

que s'interioritzin els conceptes. A més els alumnes aprenen millor quan interactuen amb 

els seus companys i tenen l'oportunitat de desenvolupar l'après pràcticament a través 

d'exemples o jocs adaptats que memoritzant conceptes teòrics que posaran en pràctica en 

un futur llunyà. 

 

Una altra raó per aprendre jugant és que treballam el desenvolupament cognitiu, que és 

allò relacionat amb el coneixement i amb la informació que es disposa gràcies a 

l'experiència o a un procés d'aprenentatge. El desenvolupament cognitiu en el joc es 

produeix quan els infants han de recordar, pensar, comprendre i reflexionar sobre els 

coneixements apresos per resoldre alguna situació que es produeixi en el joc. 

 

Això provoca que s'estimuli la concentració, la memòria, la imaginació, la creativitat i el 

raonament lògic. A més jugant treballam el desenvolupament afectiu ja que el joc promou 

les relacions entre els nins i facilita la interacció entre els companys, estimulant entre ells 

el treball en equip. 

 

També l'aprenentatge mitjançant el joc estimula la satisfacció, l'autocontrol, es fomenten 

les habilitats socials, de resolució de conflictes, comunicatives i augmenta la motivació, 

la responsabilitat i ajuda a la pèrdua de la vergonya. 

 

Per acabar, pens que el joc proporciona felicitat i plaer. El joc és una eina fonamental que 

predisposa al nen a aprendre. Amb el joc el nin viu experiències que els hi agrada a través 

de la creació d'un món de fantasia, agafant elements de la vida real i transformant-los de 

manera que aconsegueix desconnectar i alleujar les seves frustracions. Hem d'aprofitar 

allò que més els agrada fer i que més felicitat els aporta per adaptar-ho al que volem 

ensenyar. 

 

 

 

 

 



                                                               Didàctica de la llengua espanyola: l’ensenyament tradicional 
enfront de l’ensenyament lúdic (tres experiències). 

 

Marina Pujol Porcel 20 

5. Estructura i desenvolupament dels continguts 

5.1. Sessió 1 

5.1.1. Activitat: La classificació dels noms 

PART  LÚDICA (GRUP A) 

 

JOC DE CARTES DELS NOMS 

 

PART TRADICIONAL (GRUP B) 

 

EXPLICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ  

DEL NOM 

 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

Classes de nom: comuns, propis, individuals, col·lectius, 

concrets i abstractes. 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

Classes de nom: comuns, propis, individuals, col·lectius, 

concrets i abstractes. 

 

TEMPORALITZACIÓ: 45 minuts TEMPORALITZACIÓ: 45 minuts 

COM ES TREBALLARÀ? 

Aquesta activitat la vaig voler treballar mitjançant el joc 

perquè ja havien treballat els diferents tipus de noms 

(comuns o propis; individuals o col·lectius, el singular o 

plural, femení o masculí...) però no s’enrecordaven de la 

diferencia d’alguns noms.  Per això vaig pensar que per 

consolidar els coneixements sobre aquest tema ho podríem 

fer amb un joc perquè fos més dinàmic, entretingut i 

motivador ja que uns temes anteriors ja ho havien explicat. 

Primer de tot vàrem fer un repàs del tema mitjançat una pluja 

d’idees entre tots els membres de la classe. Una vegada 

vàrem refrescar la memòria els hi vaig explicar en que 

consistia el joc. 

El joc consistia en una baralla de cartes. Per una banda hi 

havia les cartes amb diferents tipus de noms i la seva imatge 

al damunt, i d’altra banda les cartes amb les diferents 

característiques que podia tenir aquell nom com per 

exemple: nom propi, nom comú, femení, masculí, plural, 

singular, individual, col·lectiu… 

Vaig començar a explicar les regles del joc del joc de cartes 

i en què consistia. Aquest joc funciona de la següent manera: 

COM ES TREBALLARÀ? 

Aquest tema sobre les classes de noms: comuns, propis, 

individuals, col·lectius, concrets i abstractes la treballarem a la 

classe, mitjançant una explicació del mestre amb ajuda del llibre 

seguint les anotacions indicades. Els alumnes de manera 

individual hauran d’escoltar i seguidament hauran de fer una 

sèrie d’activitats que hi ha al llibre per reforçar el coneixement 

après.   
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El joc de cartes ¡NOMBRE! (annex 1) ha de tenir com a 

mínim dos jugadors. En començar es barregen les cartes i es 

reparteixen 7 cartes a cadascun dels jugadors. 

Es col·loca una carta cap amunt enmig de la taula i les altres, 

de cap per avall en un munt.  Comença un jugador a llançar 

una carta. Si aquest jugador no en té cap per tirar, agafa una 

carta del munt. Si li serveix pot tirar-la, però si no li serveix 

perd el torn. 

Les cartes amb noms de paraules necessiten una altra carta 

amb alguna característica d'aquesta paraula. Per exemple: 

Ens imaginem que la carta que està damunt de la taula és 

ORDINADOR, per tant, les diferents opcions, de les 

diferents cartes de característiques que es podrien llançar 

serien: nom masculí, nom singular, nom individual, nom 

comú. L'objectiu del joc és quedar-se sense cartes al més 

aviat possible. 

 

S'aniran donant voltes i cada jugador s'anirà desfent de les 

cartes que tingui a la mà, respectant les regles indicades 

anteriorment. 

Al moment en què un jugador tingui 1 carta a la mà haurà de 

dir ¡NOMBRE! per avisar a la resta dels jugadors. 

Si aconsegueix tirar aquesta carta, serà declarat guanyador 

del joc. 

Aquest joc conté un solucionari per  si tenen dubtes, veure 

si juguen correctament o s’equivoquen. (Annex 2) 

MATERIAL: 

- Joc de cartes. 

- Solucionari. 

 

OBSERVACIONS: 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que puguin tenir 

un aprenentatge significatiu que a la llarga s’enrecordin, on 

ells mateixos siguin el protagonistes de l’activitat. Aquest 

objectiu s’ha assolit els hi ha quedat molt més clar els 

conceptes que abans no tenien assolits. 

MATERIAL: 

- Llibre. 

- Quadern i bolígraf. 

 

OBSERVACIONS: 

La sessió s’ha realitzat de manera correcta sense cap tipus 

d’imprevist i no hi ha hagut gaires problemes a la hora 

d’entendre el contingut. 
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5.1.2. Anàlisi de dades 

 

Gràfica 1 

 
 

Gràfica 2 
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Com podem observar a la gràfica 1 de la classificació del nom del grup A, la primera 

característica sobre si han ajudat als companys la majoria de alumnes ha posat que no, 

aquest fet es pot sobreentendre que no s’ajuden entre ells ja que aquest joc de cartes és 

individual i guanya el primer que es queda sense cartes. Igual que a la gràfica 2 del grup 

B, surt una puntuació negativa, ja que per treballar aquest contingut l’han treballat de 

manera individual, però aquest fet no impedeix que es puguin ajudar entre ells. 

 

La segona característica, sobre si han estat motivats realitzant l’activitat, del grup A 

podem observar clarament que s’ha assolit positivament aquest ítem, ja que els hi ha 

agradat molt poder aprendre mitjançant un joc i no s’han avorrit en cap moment. En canvi 

el grup B, podem observar un resultat negatiu, probablement perquè aquests alumnes 

treballaven aquest contingut fent exercicis repetitius. 

 

Al tercer ítem analitzat, podem veure clarament com el grup A i el grup B, el resultat és 

negatiu. Podem sobreentendre aquest fet ja que els dos grups amb aquestes activitats no 

treballaven de manera cooperativa ni han hagut de donar idees per les activitats ja que les 

activitats estaven plantejades. 

 

Al criteri quatre, ambdós grups els resultats son positius, la qual cosa que hem sento 

orgullosa, ja que aquests dos grups son bastant moguts i solen tenir conflictes d’aula.  

 

Al cinquè criteri podem observar com el grup A han reflexionat mentre treballaven el 

contingut, ja que per poder jugar amb les cartes havien de reflexionar si aquella carta amb 

la característica del nom era la correcta o no. Igual que el grup B el qual veim un resultat 

positiu ja que per fer les activitats havien de pensar. 

 

A l’ítem sis del grup A tant del grup B podem veure com la majoria pensen que sí que 

han estat concentrats a l’hora de treballar el contingut.  

 

Al darrer criteri d’ambdós grups podem observar com la majoria d’alumnes no han tingut 

dubtes o errors alhora de treballar el contingut. 
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Gràfica 3: La classificació del nom. 

(Grup A) 

	

 

 

Gràfica 4: La classificació del nom. 

(Grup B) 
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Podem veure com els dos grups han après i que ja coneixien els mateixos continguts. A 

més els dos grups no s’han quedat amb cap dubte, amb la qual cosa hem quedo satisfeta, 

ja que vol dir que, d’una manera i de l’altra, ho han entès, però podem observar una gran 

diferència. El grup A els hi ha sorprès bastantes coses, com per exemple que podien 

aprendre i a la vegada jugaven i es divertien; en canvi, al grup B no han anotat cap 

comentari, això vol dir que no els hi ha sorprès res del que hem treballat, ja que ho han 

treballat de la mateixa que sempre fan la classe.  

  

5.1.3. Reflexió sobre la sessió 1 

Aquesta sessió ha anat prou bé a les dues classes ja que els resultats han estat prou bons. 

Al grup A s’han divertit molt jugant a les cartes i alhora han après el que feia uns mesos 

no recordaven. A més els resultats han estat positius en la part d’autoavaluació i en 

l’apartat de l’organitzador gràfic han explicat detalladament tot el que ja saben i quasi 

ningú s’ha quedat amb dubtes, la qual cosa hem qued satisfeta.  

 

Al grup B, també ha anat prou bé la sessió ja que els resultats també han estat positius i 

tothom ho ha entès. Però en quant a l’autoavaluació dels criteris actitudinals no podem 

destacar quasi res positiu ja que no es fomenta l’aprenentatge en equip i és més individual. 
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5.2. Sessió 2 

5.2.1. Activitat: Els verbs 

PART  LÚDICA (GRUP A) 

 

EL PARXÍS DELS VERBS 

 

PART TRADICIONAL (GRUP B) 

 

EXPLICACIÓ DE LA CONJUGACIÓ DELS TEMPS 

VERBALS 

 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

Conjugació dels verbs regulars i irregulars més freqüents. 
 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

Conjugació dels verbs regulars i irregulars més freqüents. 
 

TEMPORALITZACIÓ: 1 hora TEMPORALITZACIÓ: 1 hora 

COM ES TREBALLARÀ? 

Aquest tema sobre les conjugacions dels verbs la 

treballarem a la classe mitjançant una petita explicació del 

mestre amb ajuda dels alumnes perquè entenguin què és un 

verb i quines són les seves conjugacions. Una vegada ho 

tenen més o menys clar, per reforçar el contingut el que 

farem serà jugar amb els verbs. 

 

Aquest joc (annex 3) s’ hem va ocórrer ja que a la classe de 

5è començaven a treballar els verbs i vaig pensar que era 

millor enfocar el tema dels verbs mitjançant un joc, perquè 

si ho fèiem de la metodologia més tradicional (com per 

exemple escriure totes les formes verbals o una fotocopia 

per omplir etc.) tendrien un aprenentatge memorístic i això 

no ens interessa, no és el nostre objectiu. El nostre objectiu 

és que puguin tenir un aprenentatge significatiu que a la 

llarga s’enrecordin, on ells mateixos siguin el protagonistes 

de l’activitat.  

 

Primer de tot els hi explicarem les regles del joc del parxís, 

els objectius i en què consisteix. També els hi explicarem 

que a la vegada que juguen de manera cooperativa el grup 

ha de formar frases amb el verb que ha conjugat. Una 

vegada que ha quedat ben clar totes les instruccions 

començarem a jugar! 

COM ES TREBALLARÀ? 

Aquest tema sobre les conjugacions dels verbs la treballarem a 

la classe mitjançant una explicació del mestre amb ajuda d’una 

fitxa on hi ha tots els temps verbals anotats, hauran d’atendre al 

professor que els hi explicarà com es conjuga un verb. Després, 

una vegada que ho han entès, hauran de fer uns exercicis del seu 

llibre de llengua espanyola relacionats amb el contingut que 

s’ha treballat per reforçar el coneixement.   

Ho faran de manera individualista a més d’estudiar-se les 

conjugacions. Una vegada que hagin acabat corregirem els 

exercicis i els hi demanarem de manera oral alguns verbs perquè 

els conjuguin. L’objectiu d’aquest contingut és  

l’ aprenentatge memorístic. 
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A més, dins d’aquesta classe són necessàries les tasques 

comunicatives i de cooperació entre ells, on es treballi 

aquests i altres elements de manera conscient i inconscient. 

I aquí, el joc es converteix en tot un facilitador, en un 

element molt important. 

 

El joc consisteix en un taulell que és el del parxís, n’hi ha 

un per tota la classe i cada equip te un color per identificar 

la seva fitxa i per ordre aniran tirant un dau (amb nombres) 

per avançar casella i a més, tiraran dos daus més, un dau 

amb les formes verbals i  l’altre dau amb les formes 

personals (jo, tú, ell/a, nosaltres, vosaltres, ells). Si aquell 

equip encerta el verb conjugat haurà d’emplenar una 

fitxa(annex 4) i formar una frase amb aquell verb i a més a 

més avançarà de casella, si no encerta el verb conjugat 

(això és útil per poder controlar la seva producció si estan 

jugant en diversos taulers), hi haurà rebot d’equip i perdran 

el torn de tirada. 

Guanya l’equip que arribi abans a la casella de meta.  

MATERIAL: 

- Taulell parxís dels verbs. 

- Fitxes de colors. 

- Daus: un dau amb les formes verbals i  l’altre dau 

amb les formes personals. 

- Bolígraf i fulla.  

 

OBSERVACIONS: 

Aquesta sessió va ser un poc caòtica, primer de tot perquè 

era darrera hora del dia i normalment després de pati ja 

estan revolucionats. Primer de tot els hi vaig explicar el joc, 

una vegada explicat el joc començarem a jugar.  

 

Quan dúiem uns minuts jugant la classe es va revolucionar 

una mica però això hem va servir per adonar-me que era 

millor si feia la següent sessió o la següent activitat amb un 

joc per equip. 

MATERIAL: 

- Fulla de la conjugació dels temps verbals. 

- Fitxa d’activitats. 

- Bolígraf.  

 

 

 

OBSERVACIONS: 

Aquesta sessió va anar bastant bé, encara que és una classe 

bastant moguda i xerradora, però varen prestar atenció a 

l’explicació però una vegada que havien de fer les activitats la 

classe es va descontrolar. Alguns deien que s’avorrien i per això 

no ho feien i xerraven, d’altres que no ho acabaven d’entendre... 
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5.2.2. Anàlisi de dades 

 

Gràfica 5 

 
 

Gràfica 6 
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Com podem observar a la gràfica 5 dels temps verbals del grup A, la primera característica 

sobre si han ajudat als companys la majoria de alumnes ha posat que no, aquest fet es pot 

sobreentendre que no s’ajuden entre ells ja que aquest joc del taulell del parxís és 

individual i guanya el primer que arriba a la casella de meta. Igual que la gràfica 6 del 

grup B, surt una puntuació negativa, ja que per treballar aquest contingut l’han treballat 

de manera individual, però aquest fet no impedeix que es puguin ajudar entre ells. 

 

La segona característica sobre si han estat motivats realitzant l’activitat del grup A podem 

observar clarament que s’ha assolit positivament aquest ítem, ja que els hi ha agradat molt 

poder aprendre mitjançant un joc i no s’han avorrit en cap moment encara que també 

havien d’escriure una frase amb el verb que havien de conjugar, per tant hem consola 

saber que igualment han estat engrescats fent l’activitat. En canvi el grup B, podem 

observar un resultat negatiu ja que aquests alumnes treballaven aquest contingut fent 

exercicis repetitius i no han estat motivats fent les activitats al contrari, s’han avorrit. 

 

Al tercer ítem analitzat, podem veure clarament com el grup A el resultat és positiu, ja 

que treballaven de manera cooperativa per equip de classe i entre ells s’ajudaven. En 

canvi  el grup B, el resultat és negatiu. Podem sobreentendre aquest fet ja que aquest grup 

amb aquestes activitats no treballaven de manera cooperativa ni han hagut de donar idees 

per les activitats ja que les activitats estaven plantejades. 

 

Al criteri quatre, ambos grups els resultats son positius, la qual cosa que hem sento 

orgullosa, ja que aquests dos grups son bastant moguts i solen tenir conflictes d’aula.  

 

Al cinquè criteri podem observar com el grup A han reflexionat mentre treballaven el 

contingut, ja que per poder jugar havien de reflexionar quin verb era i saber conjugar-lo 

bé. Igual que el grup B el qual veim un resultat positiu ja que per fer les activitats havien 

de pensar, però també observam una gran part de la classe que no han reflexionat durant 

el procés de l’aprenentatge, la qual cosa hem fa pensar que no reflexionaven, només 

copiaven del requadre que tenien de les conjugacions verbals per fer les activitats. 

A l’ítem sis del grup A tant del grup B podem veure com la majoria pensen que sí que 

han estat concentrats a l’hora de treballar el contingut. Però podem veure com un petit 

percentatge de la classe del grup A diuen que no han estat del tot concentrats la qual cosa 
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hem fa pensar que aquest motiu és perquè estaven més motivats per jugar i guanyar més 

que aprendre. 

Al darrer criteri d’ambos grups podem observar com la majoria d’alumnes no han tinguts 

dubtes o errors alhora de treballar el contingut. 

 

Gràfica 7: Els temps verbals. 

(Grup A) 

            
 

          Gràfica 8: Els temps verbals. 

          (Grup B) 
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Podem veure com els dos grups han après i que ja coneixien els mateixos continguts. A 

més els dos grups s’han quedat amb els mateixos dubtes, diuen que els falta memoritzar 

els verbs i han de aprendre a conjugar-los, la qual cosa pens que és qüestió de pràctica 

per aprendre a conjugar-los. Per una altra banda, hem quedo satisfeta, ja que es veu que 

d’una manera o  l’altra ho han entès, encara que els hi falti aprendrer-s’ho. El grup A els 

hi ha sorprès bastantes coses, com per exemple que podien aprendre i a la vegada jugaven 

i es divertien, en canvi el grup B han anotat que els hi ha resultat més fàcil del que es 

pensaven que seria conjugar verbs, ja que només sabien el passat, present i futur. 

 

5.2.3. Reflexió de la sessió 2 

Una vegada que he analitzat els resultats de les autoavaluacions de cada grup, m’he adonat 

que el grup A, la part socio-emocional com la part del contingut treballada mitjançant el 

joc didàctic de manera global ha estat satisfactòria. La classe en general dona resultats 

positius en quant al que han après, ho han entès i ja saben formar el verbs, per tant 

l’objectiu d’aquest joc queda assolit.  

Per altra banda el grup B, la part dels criteris actitudinals no és gaire positiva, ja que no 

treballaven en grup per tant no estaven tan motivats com l’altre grup, però també han 

marcat la majoria que es desconcentraven i s’avorrien a l’hora de fer els exercissis. En 

canvi la part del contingut la majoria de la classe han obtingut uns bons resultats, han 

après la majoria dels verbs encara que han dit que era avorrit anotar el llistat dels verbs 

per aprendre’ls. 

 

5.3. Sessió 3 

5.3.1. Activitat: Creació d’un text 

PART  LÚDICA (GRUP A) 

 

CREACIÓ D’UN TEXT AMB PALS 

 

PART TRADICIONAL (GRUP B) 

 

CREACIÓ D’UN TEXT 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

Creació de textos literaris en prosa o en vers, valorant el 
sentit estètic i la creativitat: contes, poemes, endevinalles, 
cançons, i teatre. 

CONTINGUT A TREBALLAR: 

BLOC 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

Creació de textos literaris en prosa o en vers, valorant el sentit 
estètic i la creativitat: contes, poemes, endevinalles, cançons, i 
teatre. 
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TEMPORALITZACIÓ: 1 hora TEMPORALITZACIÓ: 1 hora 

COM ES TREBALLARÀ? 

Jugam a crear contes! D’aquesta manera ens centram a la 

producció de textos a través del tema de lliure creació a 

través d’uns pals de colors, on hi haurà escrit una paraula. 

Aquests pals tenen un color identificat diferent, cada color 

està associat a una característica, els pals estaran dins d’uns 

pots on hi ha anotades les parts del contes. Cada potet té 

una funció, a una pot hi haurà l’inici del conte, on hauran 

d’estriar el pal que volen per el seu conte, un altra  on hi 

haurà els personatges protagonistes de la historia, un altra 

l’antagonista, un altra potet hi haurà pals on han d’estriar 

el problema del conte, a un altra els llocs on passa la 

història i un altra pot hi haurà pals que han d’elegir el final 

del conte. (Annex 5) 

 

És important  mantenir l'estructura de cada text, 

considerant els tres moments essencials d'inici, 

desenvolupament i tancament, a més de voler que 

aprenguin les parts del text també és important contemplar 

la resposta dels nins i nines en termes de motivació i 

atenció. A més de veure quina imaginació i creativitat 

tenen. 

 

Als nins i nines els hi encanta triar entre qualsevol cosa i és 

una forma de treballar de manera individualitzada 

l'escriptura. És una espècie de "Escriptura a la carta".  

COM ES TREBALLARÀ? 

Aquest grup treballarà la creació d’un text a partir de la seva 

pròpia imaginació. Se’ls hi explicarà que un conte ha de tenir un 

inici, un protagonista, un problema, un lloc on passa, un final... 

però ells mateixos han de pensar quin siran aquests personatges 

i els conflictes que hi haurà. Ho treballaran de manera individual 

ja que el que volem és fomentar la creativitat de l’alumne i que 

entenguin quines parts ha de tenir un conte. Per motivar-los un 

poc els hi hem dit que hi haurà un premi (un llibre) per el conte 

més original o el més ben redactat.  

MATERIAL: 

- Pots  

- Pals de colors  

- Bolígraf i full en blanc 

OBSERVACIONS: 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que realitzin un 

conte a través de la seva imaginació amb ajuda dels pals, 

durant la sessió tots els nins estaven divertint-se, ja que 

segons el pal que havien agafat la història no tenia ni cap 

ni peus però era divertida la seva imaginació. 

MATERIAL: 

- Full en blanc i bolígraf 

 

 

OBSERVACIONS: 

Aquesta sessió va anar molt bé, varen prestar atenció a 

l’explicació i una vegada que havien de posar-se amb la creació 

del conte, tothom estava concentrat amb la seva feina. Se’ls veia 

motivats fent l’activitat.  
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5.3.2. Anàlisi de dades 

 

Gràfica 9 

 
 

Gràfica 10 
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Com podem observar a la gràfica 9 sobre la creació d’un text del grup A, la primera 

característica sobre si han ajudat als companys la majoria de alumnes ha posat que no, 

aquest fet es pot sobreentendre ja que no s’ajuden entre ells ja que aquesta activitat del és 

individual per potenciar la creativitat de cada nin. Igual que la gràfica 10 del grup B, surt 

una puntuació negativa, ja que per treballar aquest contingut l’han treballat de la mateixa 

manera que l’altra grup, però aquest fet no impedeix que es puguin ajudar entre ells. 

La segona característica sobre si han estat motivats realitzant l’activitat del grup A podem 

observar clarament que s’ha assolit aquest ítem, ja que els hi ha agradat molt poder crear 

un conte original amb l’ajuda dels pals de colors, han pogut tenir l’ajuda de no haver de 

pensar amb els personatges i no s’han avorrit en cap moment, la qual cosa hem sorprèn 

ja que aquesta activitat era menys dinàmica ja que era molt de pensar i redactar. En canvi 

el grup B, podem observar un resultat la majoria negatiu encara que hi ha un percentatge 

positiu, la qual cosa hem fa pensar que aquests alumnes treballaven aquest contingut de 

la mateixa manera que l’altra grup però sense cap ajuda imaginativa, per tant potser els 

hi ha costat una mica més i per això el seu conte potser no era tant divertit.  

Al tercer ítem analitzat, podem veure clarament com el grup A el resultat és negatiu, ja 

que no treballaven de manera cooperativa per equip de classe i entre ells no s’ajudaven 

perquè cada un tenia una història totalment diferent. En canvi  el grup B, el resultat és 

positiu. Podem sobreentendre aquest fet ja que aquest grup no tenien l’ajuda dels pals i 

potser entre ells s’han ajudat donant idees per els contes, encara que amb aquestes 

activitats no treballaven de manera cooperativa la qual cosa hem sembla molt bé que 

s’ajudin entre ells. 

Al criteri quatre, ambos grups els resultats son positius, la qual cosa que hem sento 

orgullosa, ja que aquests dos grups son bastant moguts i solen tenir conflictes d’aula.  

Al cinquè criteri podem observar com el grup A i el grup B han reflexionat mentre 

treballaven el contingut, ja que per poder escriure el conte havien de pensar com escriure 

la història.  

A l’ítem sis del grup A tant del grup B podem veure com la majoria del grup pensen que 

sí que han estat concentrats a l’hora de treballar el contingut, la qual cosa jo mateixa vaig 

poder comprovar que sí que era cert que estaven molt concentrats creant les seves pròpies 

històries.  
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Aquest fet hem sorprèn ja que son dos grups bastant moguts a l’hora de realitzar activitats, 

però potser que el fet que hi hagi un premi per el millor conte hagi estat un punt motivador 

per els nins i per tant es concentressin més. 

Al darrer criteri d’ambos grups podem observar com la majoria d’alumnes no han tinguts 

dubtes o errors alhora de treballar el contingut, ja que era crear un conte com ells 

volguessin, a través de la seva imaginació. 

 

         Gràfica 11: Creació d’un text. 

        (Grup A) 

                      
 

    Gràfica 12: Creació d’un text. 

   (Grup B) 
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"las partes	de	
un	texto"
¿Que	pasa,	

donde,	quien,	
como.	pasa..?

...

-

"Que todos	
los	cuentos	
tienen	que	
tener	unos	
personajes"
"inicio,proble
mas,	final	del	

cuento"

-
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Podem veure com els dos grups han après i que ja coneixien els mateixos continguts. A 

més els dos grups no tenen cap dubte. Per una altra banda, hem quedo satisfeta, ja que es 

veu que d’una manera o  l’altra ho han entès, ho han sabut fer molt bé. El grup A els hi 

ha sorprès de la manera que han pogut realitzar el conte amb l’ajuda o no dels pals, ja que 

podia ser més difícil. Però d’aquesta manera els hi ha estat una mica més divertit intentar 

que la seva història tingués sentit.  

 

5.3.3. Reflexió de la sessió 3 

Una vegada que he analitzat els resultats de les autoavaluacions de cada grup, m’he adonat 

que tant el grup A com el grup B, la part socio-emocional com la part del contingut 

treballada mitjançant el joc didàctic de manera global ha estat satisfactòria. La classe en 

general dona resultats positius en quant al que han après, ho han entès i ja saben crear 

històries de tot tipus. Per tant l’objectiu d’aquesta activitat queda assolit.  

Però la part dels criteris actitudinals no és gaire positiva, ja que no treballaven en grup, 

es fomentava més el treball individual i per tant no estaven tan motivats.  

 

6. Comparació dels resultats entre les tres sessions 

 

Com podem observar a les gràfiques d’autoavaluació de les tres sessions, el grup A, igual 

que el grup B la primera característica sobre si han ajudat als companys la majoria de 

alumnes ha posat que no, aquest fet es pot sobreentendre que no s’ajuden entre ells ja que 

aquests jocs o activitats es treballaven de manera individual encara que aquest fet no 

impedeix que es puguin ajudar entre ells. El que m’he adonat és que aquests grups 

treballen de manera molt competitiva e individualista, per tant amb aquests grups el que 

s’hauria de fomentar és més el treball cooperatiu. 

 

També podem veure les grans diferències entre els resultats de les gràfiques de les tres 

sessions, sobre si han estat motivats realitzant l’activitat. El grup A, podem observar 

clarament que s’ha assolit positivament aquest ítem, ja que els hi ha agradat molt poder 

aprendre mitjançant un joc i no s’han avorrit en cap moment, això vol dir que els motiva 

aprendre jugant, per tant la motivació és alta, això vol dir que només el fet de “jugar” les 

motiva. 
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En canvi el grup B, podem observar un resultat negatiu a les tres sessions, probablement 

perquè aquests alumnes treballaven aquest contingut de manera tradicional fent 

explicacions i després fent exercicis repetitius, la qual cosa hem fa destacar que d’aquesta 

manera els alumnes no es motiven alhora d’aprendre. 

 

Al tercer ítem analitzat, sobre si treballen de manera cooperativa podem analitzar unes 

certes diferències de les tres sessions. El grup A, a la primera sessió surt negatiu, a la 

segona sessió positiu i a la tercera negatiu, la qual cosa  el resultat en general és negatiu, 

no participen de manera cooperativa entre ells. Podem sobreentendre aquest fet ja que 

amb aquestes activitats no treballaven de manera cooperativa, ni han hagut de donar idees 

per les activitats ja que les activitats estaven plantejades, però igualment com he esmentat 

abans haurien de fer més feina conjunta ja que son alumnes molt individualistes. Per tant 

el que hem fa pensar és que amb el joc no es fomenta la participació cooperativa, tot al 

contrari segons quins jocs són més competitius.  En canvi el grup B, a la primera i a la 

segona sessió veim un resultat clarament negatiu, en canvi a la darrera sessió surt un 

resultat positiu, la qual cosa hem sorprèn gratament ja que entre ells s’han ajudat a 

resoldre els dubtes encara que amb aquesta activitat no treballaven de manera cooperativa, 

la qual cosa hem sembla molt bé que s’ajudin entre ells. 

Al criteri quatre, ambos grups durant les tres sessions els resultats son positius, la qual 

cosa que hem sento orgullosa, ja que aquests dos grups son bastant moguts i solen tenir 

conflictes d’aula. Per tant el temor que tenia si treballaven un contingut de manera més 

lúdica podria dur a terme conflictes entre ells ja que son alumnes bastant conflictius, s’ha 

assolit de manera molt correcta, per tant amb el joc i  treballant de manera més tradicional, 

de les dues maneres no hi ha hagut conflictes i s’han respectat entre ells.  

 

Al cinquè criteri podem observar a les tres sessions com el grup A igual que el grup B 

han reflexionat mentre treballaven els contingut,  encara que del grup B la majoria de les 

gràfiques veim un resultat positiu ja que per fer les activitats havien de pensar, però també 

observam una gran part de la classe que no han reflexionat durant el procés de 

l’aprenentatge, la qual cosa hem fa pensar que no reflexionaven, només copiaven les 

activitats del llibre i treballaven més de tipus memorístic, en canvi el grup A per treballar 

el continguts mitjançant el joc s’ha de reflexionar i pensar el perquè . 
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A l’ítem sis del grup A tant del grup B de les tres sessions podem veure com la majoria 

pensen que sí que han estat concentrats a l’hora de treballar el contingut. Però podem 

veure com un petit percentatge de la classe del grup A diuen que no han estat del tot 

concentrats la qual cosa hem fa pensar que aquest motiu és perquè estaven més motivats 

per jugar i guanyar més que aprendre. Encara que aquest fet no hem sorprèn ja que és un 

grup bastant mogut a l’hora de realitzar activitats. 

 

Al darrer criteri d’ambdós grups podem observar com a quasi les tres sessions la majoria 

d’alumnes no han tingut dubtes o errors alhora de treballar el contingut, la qual cosa 

m’alegro ja que això vol dir que d’una manera o una altra ho han entès, encara que hi ha 

un percentatge molt petit que han tingut uns certs dubtes alhora de treballar. Potser això 

ha estat per falta d’atenció o perquè necessitava més suport. 

 

També per la part de l’avaluació mitjançant l’organitzador gràfic podem observar com 

els dos grups han après de manera positiva i a més coneixien els mateixos continguts. A 

més els dos grups en quant als dubtes ha sortit un resultat baix, quasi no s’han quedat amb 

dubtes, amb la qual cosa hem quedo satisfeta, ja que vol dir que, d’una manera i de l’altra, 

ho han entès, però podem observar una gran diferència. El grup A els hi ha sorprès 

bastantes coses, sobretot els hi ha fascinat que podien aprendre i a la vegada jugaven i es 

divertien; en canvi, al grup B no han anotat cap comentari, això vol dir que no els hi ha 

sorprès res del que hem treballat, ja que ho han treballat de la mateixa que sempre fan la 

classe, per tant no es motiven de la mateixa manera la qual cosa és molt millor treballar 

sempre de la manera que els nins estiguin il·lusionats treballant ja que així sempre 

aconseguirem uns resultats més positius i alhora d’aprendre a la llarga serà més positiu, 

ja que no tindran un aprenentatge memorístic perquè això no ens interessa, no és el nostre 

objectiu. El nostre objectiu és que puguin tenir un aprenentatge significatiu que a la llarga 

s’acordin, on ells mateixos siguin el protagonistes de l’activitat.  
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7. Conclusions 

 

L'objectiu del treball ha estat investigar les actituds dels alumnes d'educació primària que 

tenen sobre l’educació mitjançant una explicació de manera tradicional o de forma més 

lúdica i dinàmica. Sobre aquest tema, he aconseguit cobrir els objectius específics que 

havia fixat en aquest estudi. 

 

A continuació exposo les raons per les quals pens que els docents han de emprar els jocs 

com una de les millors estratègies d'ensenyament-aprenentatge: 

 

- Integren i valoren la diversitat dins d'un grup: els cursos s'han tornat molt més 

diversos, tant pel nivell de coneixements previs com pels nivells socials, culturals, ètnics 

i/o generacionals dels quals provenen els seus integrants. La formació a través de jocs es 

preocupa d'atendre i considerar els diferents estils d'aprenentatges. Jugar és un mètode 

que s'adapta a les diferències entre els participants, especialment a les seves diferències 

de ritmes i estils d'aprenentatge. 

 

- Promouen els avantatges de l'aprenentatge actiu: s'ha comprovat que les estratègies 

passives no produeixen resultats efectius en l'aprenentatge dels alumnes. Qualsevol cosa 

que es pot i s'ha d’ensenyar, és recomanable fer-ho a través de mètodes que requereixin 

necessàriament una implicació activa dels estudiants perquè ells descobreixin el sentit 

que té aprendre això. 

 

- Faciliten la participació d'estudiants introvertits: els alumnes més introvertits solen 

sentir-se amenaçats quan estan obligats a participar treballant de manera tradicional 

responent una pregunta o resolent un exercici davant de la resta dels seus companys, la 

qual cosa genera un bloqueig emocional i la conseqüent pèrdua en el seu potencial 

d'aprenentatge. Pel mateix, els jocs permeten a tots els alumnes integrar-se i involucrar-

se en poder participar en grups petits que eviten el veure's exposats davant de tot el curs, 

a diferència dels sistemes tradicionals que, en definitiva, només es concentren en aquells 

estudiants amb més personalitat o assegurances de si mateixos per participar. 
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- Proporcionen una avaluació periòdica i sistemàtica d'aprenentatges: a través de 

jocs com el parxís dels verbs, competències per equips, bingos, etc., és possible avaluar 

efectiva i concretament l'impacte de l'ensenyament en l'aprenentatge dels alumnes, 

fomentant la participació de tots. En aquest sentit, permeten comprovar periòdicament el 

domini de continguts i el desenvolupament d'habilitats en els estudiants, i així comptar 

amb un diagnòstic efectiu per planificar les classes següents. 

 

- Permeten una participació a gran escala: molts jocs fan possible que grups grans 

participin activament en una classe, interactuant entre els diversos integrants sense 

importar la quantitat. D'aquesta forma, faciliten l'organització i estructuració d'una classe 

dirigida a molts alumnes i permeten que tots es puguin involucrar i aprendre activament. 

 

- Fomenten un “rol facilitador” per part del professor: a través de les dinàmiques 

lúdiques el professor deu adoptar una actitud de guia o orientador en lloc d'una persona 

que ho sap tot i que prescriu una única resposta correcta. Això permet que puguin dur a 

terme classes més dinàmiques, interactives i dialogants amb els participants, podent 

compartir diferents punts de vista, creant vincles afectius més propers i, en definitiva, 

aconseguint aprenentatges més significatius i duradors en els alumnes. 

 

- Potencien el treball en equip i les seves habilitats associades: La major part del treball 

avui es duu a terme en equips que exigeixen la integració de diverses perspectives, 

experiències i professions, a partir d'un enfocament multidisciplinari. Un gran avantatge 

dels jocs col·lectius és que, entre altres coses, apunten precisament al desenvolupament 

d'aquestes habilitats i són una poderosa instància de treball en equip. 

 

-Proporcionen pràctica i retroalimentació apropiada: La millor manera d'adquirir el 

domini fluït de la majoria de les habilitats és practicar repetidament conductes apropiades 

i rebre una retroalimentació o feedback immediat que permeti identificar les fortaleses i 

aspectes a millorar. El principal objectiu dels jocs és posar en pràctica, mitjançant 

activitats entretingudes i motivants, continguts i habilitats que s'associen directament amb 

l'enfortiment dels aprenentatges, la qual cosa possibilita obtenir una retroalimentació a 

l'instant tant per al professor i l'efectivitat dels seus mètodes d'ensenyament com per a 

l'alumne i el seu nivell d'aprenentatge. 
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Per aconseguir una conclusió final, primerament he de fer un anàlisi descriptiu pas a pas 

de cada variable de l'estudi. D'una banda, puc dir que avui dia els alumnes expressen unes 

actituds molt positives respecte a la utilització del joc per treballar uns continguts ja que 

estan cansats de treballar d’una manera més avorrida i no tan entretinguda. A més, com 

podem veure en els resultats, els alumnes consideren positiu l'ús del joc didàctic a l'aula 

d'Educació Primària, ja que d’aquesta manera aprenen igualment però amb ganes de 

treballar integrant els conceptes progressivament. 

Així mateix, per poder treballar d’aquesta manera, els futurs docents han de formar-se i 

treballar constantment per a que aquests alumnes a la llarga se’ls hi quedin els conceptes 

i d’aquesta manera els docents millorarien la seva labor professional com a professors. 

Per tant és de gran importància la formació en els diferents materials i la metodologia a 

treballar amb la finalitat de poder realitzar un bon ús d'elles, beneficiant-se dels beneficis 

i avantatges que aporten en tot procés d'Ensenyament-Aprenentatge. A més amb el joc 

didàctic i amb material manipulatiu poden treballar totes les assignatures que imparteixen 

i els mateixos alumnes ho agraeixen, a més de millorar els resultats acadèmics. 

 

Llavors, la causa de la poca utilització d’aquestes metodologies a les aules és per la falta 

de formació que posseeixen els docent, encara que amb els mestres que he estat parlant 

del tema pensen que és necessària i molt important, i compatibles amb les seves 

assignatures que imparteixen.  No obstant això, ells si s’enadonen d'aquesta necessitat de 

formació, la pregunta que hem de formular-nos és per què no la posen en pràctica? 

 

Arribat a aquest punt, partint de les afirmacions anteriors, es poden treure diverses 

conclusions de totes elles.  A través de l’estudi analitzat he pogut comprovar que els 

propis alumnes treballen d’una millor manera a l’aula mitjançant una metodologia 

diferent a la tradicional, sense llibres, sense copiats ni explicacions molt extenses. A més 

això milloraria l’aprenentatge dels alumnes que tinguin més dificultats alhora d’aprendre 

ja que d’aquesta manera estan més motivats, reflexionen d’una millor manera, poden 

veure els errors que fan i a més no s’avorreixen tant.  
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9. Annexes 

 

9.1. Annex 1 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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9.2. Annex 2 

 

 
SOLUCIONARIO 

 
Piara: singular, femenino, colectivo, común 
Bandada: singular, femenino, colectivo, común 
Enjambre: singular, masculino, colectivo, común 
Equipo: singular, masculino, colectivo, común 
Mario: singular, masculino, individual, propio 
Maria: singular, femenino, individual, propio 
Biblioteca: singular, femenino, colectivo, común 
Mallorca: singular,individual,propio 
Bicicleta: singular, femenino, individual, común 
Banco (peces): singular, masculino,colectivo, común 
Colegios: plural, masculino, individual, común 
Vajilla: singular, femenino, colectivo, común 
Planeta: singular, masculino, individual, común 
Nemo: singular, masculino, individual, propio 
Rebaño: singular, masculino, colectivo, común 
Pijamas: plural, masculino, individual, común 
Ratón: singular, masculino, individual, común 
Blanca Nieves: singular, femenino, individual, propio 
Lápiz: singular, masculino, individual, común 
París: singular, individual, propio 
Tarta: singular, femenino, individual, común 
Árbol: singular, masculino, individual, común 
Mesas: plural, femenino, individual, común 
Bancos (asiento): plural, masculino, individual, común 
Gominolas: plural, femenino, individual, común 
Europa: singular, individual, propio 
Banco (€): singular, masculino, individual, común 
Ordenador: singular, masculino, individual, común 
Cataratas: plural, femenino, individual, propio 
 

Font: Elaboració pròpia 
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9.3. Annex 3 

TAULELL DE PARXÍS DELS VERBS DAUS 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia 
9.4. Annex 4 

Font: Elaboració pròpia 

NOMBRE: 
 

   

 
VERBO 

TIEMPO 
VERBAL 

FORMAS 
PERSONALES 

ORACIÓN 
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9.5. Annex 5 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 
 
 


