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1. Resum  

 

És difícil obtenir dades objectives però l’abandonament a la Formació 

Professional és una realitat que es pot mesurar amb les baixes taxes de 

graduació a les Illes Balears, molt inferiors que a la resta de l’Estat. A banda del 

context socioeconòmic que pot contribuir que els alumnes abandonin la seva 

formació, es constata desmotivació a l’aula, un fet sobre el qual el docent hi té 

capacitat d’influència.  

És per això que el present treball és una proposta didàctica de gamificació del 

mòdul d’FP Formació i Orientació Laboral (FOL), a partir de l’elaboració del 

material necessari per gamificar contingut del currículum. Són molts els 

estudiosos que han demostrat que aprofitar els aspectes motivadors del joc a 

l’aula ajuda a enganxar l’alumnat i contribueix al seu aprenentatge significatiu. 

S’analitzen aquestes característiques beneficioses i s’adapten a una matèria de 

Formació Professional com és FOL, transversal a tots els cicles formatius tant 

de grau mitjà com superior. En aquest cas, però, es pren com a referència un 

grup de tècnic de Cuina i Gastronomia.  

Es proposen diverses activitats de gamificació i s’introdueixen en el dia a dia de 

l’aula, també com instrument d’avaluació. S’adapta, a més, un dels jocs més 

innovadors del moment, el de l’escape room. D’aquesta manera, es crea tot el 

material necessari perquè se’n pugui realitzar una. Durant tota la proposta, a 

més, es vol potenciar el treball cooperatiu, ja que la capacitat de fer feina en 

equip és una de les competències socials que més valoren avui els empresaris 

a l’hora de contractar una persona. 

 

Paraules clau: gamificació, FOL, escape room, motivació, competències. 
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3. Introducció   
 

La idea de la proposta d’aquest treball neix arran de l’experiència a les 

pràctiques del Màster de Formació del Professorat. Durant aquesta etapa he 

pogut comprovar de primera mà com el nombre d’alumnes de cicles formatius 

de formació professional s’ha anat reduint a mesura que passaven els mesos.  

Molts alumnes decideixen abandonar els estudis i deixen el curs a mitges o fins 

i tot quan tan sols queden unes setmanes per finalitzar-lo. Sense entrar en els 

múltiples factors que poden estar al darrera d’aquesta decisió, sí que he pogut 

constatar que molts alumnes assisteixen a classe desmotivats, fins i tot, aquells 

que en un principi són allà perquè volen aprendre la formació en la professió 

que han triat.  

És per això, que el meu propòsit ha estat elaborar una proposta didàctica 

emmarcada en el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL). Un mòdul 

transversal, ja que s’imparteix en el primer curs de tots els cicles formatius d’FP 

tant de grau mitjà com de grau superior. La proposta passa per la gamificació 

de 8 sessions a través de diverses activitats relacionades amb els seus 

continguts. L’objectiu és fer més atractiva la matèria i potenciar les seves 

competències curriculars i socials a través del mòdul de FOL que moltes 

vegades l’alumnat rebutja perquè, o bé el veu massa teòric o aliè a la seva 

família professional, o bé encara veu llunyana la seva inserció laboral. 

Així doncs, el present treball és una proposta de gamificació de continguts de 

FOL per fer als alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge.  

Avui en dia les empreses demanden competències i habilitats com saber 

treballar en equip, la capacitat de decisió i la resolució de problemes. I, en 

aquest sentit, la gamificació és una metodologia a través de la qual es poden 

treballar aquests aspectes i també el currículum. A més, ajuda a crear un bon 

clima d’aula i les diferents experiències demostren, com veurem més endavant, 

que contribueix a motivar l’alumnat.  
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4. Objectius   
 

Objectiu general:  

El present treball té com a objetiu motivar l’alumnat del mòdul de Formació i 

Orientació Laboral del cicle formatiu de tècnic de Cuina i Gastronomia. Es 

pretén fer-ho a través de la gamificació. 

Objectius específics:  

1. Analitzar els avantatges i inconvenients de la gamificació a l’aula i les seves 

potencialitats en l’ensenyament-aprenentatge. 

2. Conèixer diferents propostes de gamificació. Des de les més tradicionals 

com el role playing a les més actuals com el joc educatiu a través de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). També amb propostes 

més innovadores com l’escape room.  

3. Motivar l’alumnat a adquirir nous coneixements i millorar el seu rendiment. 

4. Potenciar les seves competències socials, cada vegada més valorades en el 

món laboral. 

5. Estimular el treball cooperatiu i el bon clima d’aula. 

6. Analitzar el context educatiu. 
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5. Estat de la qüestió   

5.1 La gamificació. Potencialitats. Resultats.  

La gamificació, paraula que prové de l’anglès gamification, és tal i com 

defineixen Villalustre i Moral (2015),  l’aprofitament dels components i recursos 

motivadors del joc, en contextos formals no lúdics, amb l’objectiu de motivar 

l’alumnat i predisposar-lo a obtenir un coneixement i aprenentatge. 

Deterding, Sicart, Nacke, O'Hara i Dixon (2011) consideren que una sessió 

formativa està gamificada en tant que l’aprenentatge s’emmarca en un ambient 

semblant al d’un videojoc: es superen fases, es guanyen punts o s’obté una 

recompensa.   

Kapp (2012) pensa que la introducció de mecàniques del joc en contextos que 

en un principi no serien lúdics estimula la competència però també la 

cooperació entre els jugadors (en el nostre estudi, l’alumnat).  

Furini (2016) creu que la gamificació ajuda que l’alumnat estigui més atent, 

sigui més participatiu i més proactiu. Hi ha experiències que ho demostren tant 

des dels nivells educatius inicials com a la univerisitat.   

Tal i com expliquen Villalustre i Moral (2015), a la Universitat d’Oviedo es va fer 

una pràctica a una assignatura optativa del Grau de Pedagogia, a través de la 

qual l’alumnat havia de fer un projecte socioeducatiu orientat al 

desenvolupament rural. El van fer a partir d’un joc de simulació social. De forma 

virtual, se situaven els/les alumnes en un escenari que simulava un context 

rural i havien de participar en primera persona en la resolució del projecte. Es 

va fer la mateixa pràctica en un context gamificat i en un altre que no ho estava. 

Les conclusions del qüestionari que va haver de respondre l’alumnat 

demostraven que aquells que havien participat en l’activitat de simulació com a 

recurs lúdic havien adquirit majors competències genèriques. A més, s’havia 

aconseguit augmentar la seva motivació i també el nivell de satisfacció amb el 

projecte realitzat.  
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Tanmateix, altres estudis com el de Domínguez, Sáenz-de-Navarrete, Marcos, 

Fernández i Pagès (2013) aprecien que la gamificació en nivells d’estudis 

superiors és bona per fomentar la participació i la motivació, per exemple, en 

l’ensenyament a distància. Els autors conclouen, però, que si bé l’alumnat obté 

millors resultats en les proves pràctiques, en els exàmens, treuen millors 

qualificacions aquells alumnes que no han format part de la gamificació.  

Millán (2015) exposa els avantatges de la gamificació en l’avaluació contínua 

dels procesos d’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit universitari i proposa la 

utilització de l’aplicacio Kahoot! en una assignatura optativa del Grau de Treball 

Social de la Universitat de Màlaga. L’autora, a través de l’observació i de 

tutories individuals i col·lectives conclou que:  

[Las diferentes técnicas de obtención de evidencias han manifestado que la 

implementación de la aplicación Kahoot! supondría un importante avance en términos 

de motivación, dominio conceptual, coordinación intra-grupal, integración de contenidos 

y desarrollo de una opinión formada en términos epistemológicos] (p.10) 

Tot i que tots els autors que aposten per la gamificació alaben la seva capacitat 

de motivació, segons Hamari, Koivisto i Sarsa (2014) també hi ha estudis que 

demostren que si no es manté el factor sorpresa o de novetat en el joc, la 

motivació es pot anar perdent.  

D’altra banda, la gamificació pot servir per millorar el clima d’aula i la relació 

entre els propis alumnes i també entre aquests i el docent. En aquest sentit, 

Prensky (2001) planteja que existeix una bretxa generacional entre aquells que 

han nascut en l’era digital i d’internet, a qui anomena nadius digitals, i aquells 

que no, que s’han hagut d’adaptar per necessitat al nou context digital, els 

immigrants digitals. En el context educatiu actual els nadius serien els alumnes 

i els immigrants els docents. I quina és bàsicament la diferència entre uns i 

altres? Doncs entre d’altres, Prensky, assenyala les següents:  

[Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process  

and multi-task. They prefer their graphics before their text rather tan the opposite. They 

prefer random access (like hypertext). They function best when networked. They thrive 
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on instant gratification and frequent rewards. They prefer games to “serious” work. Does 

any of this sound familiar?] (Prenski, 2001, p.2 ) 

Autors com Arreguín (citat per Zepeda, Abascal i López, 2016) creuen que si no 

hi ha enteniment entre els immigrants i els nadius digitals la situació pot derivar 

en un mal clima d’aula i un ambient negatiu quan el docent no sap motivar 

l’alumnat en fer una aposta clara pels mètodes tradicionals d’ensenyament i les 

classes magistrals. Mateixos arguments de la gamificació que destaquen 

Huang i Soman (2013, p.24). 

[for students, gamification serves the purpose of minimising negative emotions that they 

usually encounter in traditional forms of education. It lets them approach knowledge and 

skills, using the learn-by-failure technique that is popular in game-like environments, 

without the embarrassment factor that usually forms a part of classroom education. 

Instructors on their part can efficiently achieve their set objectives and use currency-

based tracking mechanisms to get feedback on their students’ progress]  

A través de la seva experiència amb la utilització dels videojocs com a objecte 

d’aprenentatge, Gallego, Villagrá, Satorre, Compañ i Molina (2014) destaquen 

que  aquests, a diferència de l’ensenyament tradicional, potencien el learning 

by doing1, l’aprenentatge a través de l’experiència. A més, les conseqüències 

immediates que genera el joc permeten “normalitzar” l’error perquè consideren 

que si un no s’equivoca és difícil que l’aprenentatge sigui efectiu i a llarg 

termini. Finalment, també posen en relleu que l’autonomia en la presa de 

decisions dels jugadors és el seu principal element de motivació.  

Alguns exemples de jocs:  

- Role playing: joc en el qual els participants es posen en la pell d’una 

altra persona, treballador o situació. A través d’aquesta simulació, 

Giménez (2003) assegura que es contribueix a l’aprenentatge 

significatiu, mentre que Ortiz (1999) destaca que serveix per 

potenciar el pensament crític, potencia el treball col·lectiu, 

l’autoestima o el fet d’aprendre a aprendre.  

                                                           
1
 El concepte learning by doing es basa en els estudis de Roger Schank (1999). Es tracta d’una 

metodologia constructivista que creu que l’aprenentatge significatiu només s’aconsegueix a 
través d’experiències. La idea és que les coses s’aprenen quan es fan. 
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- Kahoot!:  ja l’hem esmentat més amunt. És un dels jocs amb TIC més 

accesibles. Es tracta d’un concurs de preguntes i respostes en el 

qual hi participen tots els membres de la classe. El professor planteja 

un qüestionari que els alumnes hauran de contestar a través d’una 

aplicació mòbil en un temps determinat.  

 

 

- Answer buzzers: els alumnes participen en un concurs de preguntes. 

Guanya la resposta correcta que es formuli més ràpidament. La 

paraula es demana amb un polsador o timbre.  

 

- Roda de paraules: A través d’una roda en la qual hi apareixen les 

lletres de l’abecedari, en solitari o en grup, els alumnes hauran de 

saber la paraula que s’amaga darrera una definició. Guanya qui 

completa la roda abans.  

 

5.2 L’escape room, una proposta de gamificació innovadora  

L’escape room s’ha popularitzat en els darrers temps però sorgeix fa més d’una 

dècada a Kioto, el Japó, l’any 2007. El seu creador,  Takao Kato, que aleshores 

tenia 35 anys treballava en una editorial. Lector de novel·les i de manga quan 

era petit va voler traslladar les aventures que havia viscut en els llibres i els 

còmics a la vida real. A partir d’aquí va crear històries que passaven en llocs 

concrets i després convidava a persones a formar part d’elles. Tot va començar 

a bars i clubs de la ciutat. Un any més tard, a Tòquio, s’esgotaven 800 entrades 

a 3.000 iens cada una per poder participar en el darrer escape room que 

s’havia creat (Corkill, 2009). La moda es va estedre de forma exponencial per 

l’Àsia, llavors a Europa (primer a Hongria) i després a Austràlia i nord-Amèrica 

(Borrego, Fernández i Blanes, 2017).  

Diago i Ventura-Campos (2017) defineixen l’escape room com:  
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 [una dinámica de aventura real ambientada normalmente en  una  habitación,  en  la  

que los  participantes han sido encerrados previamente y de la que deben  escapar. Para  ello, 

los  participantes  deben resolver enigmas, juegos, rompecabezas o acertijos a modo de 

pruebas para conseguir el objetivo final: escapar de la habitación] (p. 35) 

Nicholson (2015) analitza 175 experiències reals d’escape room i arriba a 

diverses conclusions. Cada experiència que es crei  s’haurà d’adaptar al perfil 

dels jugadors a qui anirà adreçada. S’ha d’evitar crear frustració als usuaris 

perquè no sàpiguen sortir de l’habitació però també evitar que sigui massa fàcil. 

Aquest professor canadenc assegura que els grups més existosos són els més 

heterogenis per la seva diversitat de competències i habilitats.  

Nicholson (2016) dona una sèrie de consells a l’hora de crear una escape room 

perquè els jugadors tenguin una bona experiència. La idea és que els enigmes, 

trencaclosques i problemes responguin sempre a un per què i estiguin integrats 

en el fil narratiu de la història del propi joc. És a dir, cada element del joc ha 

d’estar allà per alguna raó. Wiemker, Elumir i Clare (2015) afegeixen que les 

pistes del trencaclosques han de seguir una lògica i que els enigmes s’han de 

poder resoldre amb la informació que hi ha a l’habitació. 

A diferència dels jocs tradicionals o dels vídeojocs, en una escape room el 

jugador és un dels protagonistes de la història i forma part d’ella de forma 

activa.  

Així mateix, Nicholson (2016) fixa alguns aspectes que s’hauran de tenir en 

compte a l’hora de crear un joc d’aquest tipus:  

- El gènere. 

- L’espai físic que s’utilitzarà. 

- El context històric. 

- La narrativa: la història específica del joc, el paper de cada jugador o 

la meta a assolir.  

- Els desafiaments: els reptes que hauran de superar els jugadors.  

Wiemker, Elumir i Clare (2015) posen l’accent en què les escape room 

fomenten el pensament creatiu i el crític utilitzant múltiples enfocaments del 
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coneixement. Una de les característiques d’aquests jocs és que tots els 

enigmes que es proposen segueixen un mateix patró: es planteja un 

desafiament del qual se n’obté una recompensa en resoldre’l i, aquesta 

recompensa, serveix per obrir la porta del següent enigma fins que s’arriba a 

l’objectiu final (exemple: el desafiament és obrir una caixa tancada amb una 

combinació. Dins l’habitació s’hauran de trobar els elements que donen 

resposta a la combinació. En aconseguir-la s’obre la caixa i s’obté una 

recompensa en forma de pista, nou enigma, etc). Així mateix, la dificultat del joc 

també dependrà del guia (en el nostre cas el docent), que haurà de vigilar que 

el joc es desenvolupa tal i com havia previst. Es poden donar situacions 

d’estancament, per la qual cosa el guia també ha de preveure les pistes o 

consells que podrà donar per tal que els jugadors puguin superar l’activitat amb 

èxit.  

Wiemker, Elumir i Clare (2015) proposen diverses vies per dissenyar un 

trencaclosques: la linial, l’oberta i la combinada (gràfic 1). 

En el model linial els trencaclosques s’han d’anar resolent en ordre perquè un 

condueix a la solució del següent fins que s’arriba al definitiu. En principi és 

més fàcil de resoldre tant pels jugadors com pels dissenyadors del joc.  

En canvi, en el model obert, els enigmes es poden resoldre en qualsevol ordre, 

tot i que normalment el darrer no es pot solucionar fins que la resta no estan 

completats. Aquests tipus d’escape room solen ser més difícils de resoldre 

perquè no hi ha una guia clara de per on començar. Això sí, en grups grans 

permet que tot els jugadors tenguin un rol més actiu en la resolució dels 

enigmes.                                    

Finalment, en el model multilinial existeixen múltiples camins per arribar a 

l’enigma final. Es poden fer en paral·lel o els camins es poden anar creuant. Els 

diferents camins poden ser oberts des del principi o el guia els pots anar 

revelant en el transcurs del joc.  
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Gràfic 1: Wiemker, Elumir i Clare (2015, p.9) 

 

Per Diago i Ventura-Campos (2017) allò que resulta atractiu de les escape 

rooms és la motivació que suposa pels jugadors anar superant les fases del 

joc, quan són capaços de desxifrar els reptes que se’ls plantegen per tal de 

poder sortir de l’habitació. Fan una proposta didàctica d’escape room que 

desenvolupen a la facultat de Magisteri de la Universitat de València. 

L’experiència els serveix per extreure diverses consideracions a tenir en 

compte a l’hora d’elaborar un joc d’aquest tipus:  

- El grau de dificultat dels enigmes s’haurà d’adequar al perfil de 

l’alumnat. 
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- L’ambientació: quan més real sigui la localització més exitós serà el 

joc.  

- L’ús d’ordinadors o de dispositius mòbils obr la porta a enigmes més 

creatius. 

- S’han de fixar objectius d’aprenentatge per després poder fer una 

avaluació.  

- La limitació de temps afavoreix l’aprentatge cooperatiu i en equip. 

Una altra de les consideracions a tenir en compte a l’hora de dissenyar una 

escape room és el temps que es fixarà com a límit per resoldre-la. Monaghan i 

Nicholson (2017) recomanen també que abans de dur a terme el joc s’avaluï 

amb voluntaris si les pistes del trencaclosques són clares i, per tant, seran 

enteses pels jugadors. D’altra banda, en el marc d’un grup classe s’haurà de 

tenir en compte el nombre d’alumnes i la necessitat de fer més grups o manco, 

cosa que suposarà la necessitat de més o menys material per elaborar els 

enigmes.  

Aquests dos autors conclouen amb la seva experiència que l’escape room 

augmenta el compromís de l’alumnat d’aprendre dels seus companys. A més, 

són de baix cost i poden servir per crear un bon clima d’aula i per revisar els 

continguts del curs. El docent pot treure conclusions de l’experiència i, del 

feedback que proporcionin els alumnes, millorar el joc pel curs vinent. 

Precisament un dels inconvenients dels jocs d’escapament reals, és que els 

jugadors només els poden fer una vegada ja que, lògicament, en una segona 

experiència idèntica coneixerien per avançat el resultat dels enigmes.  

La gamificació a través de l’escape room és una pràctica cada vegada més 

estesa a tots els nivells educatius perquè fomenta el treball coperatiu, el debat 

en la presa de decisions, permet aplicar allò après per resoldre les proves i 

obliga a posar-se d’acord pel bé de l’equip. Els estudis sobre els seus beneficis 

en l’aprenentatge encara no són nombrosos però sí que ja s’han extret, com 

veim,  algunes conclusions. 
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Adams, Burger, Crawford i Setter  (2018) posen en pràctica una escape room 

en un programa de residència d’infermeria i conclouen que l’experiència els va 

servir perquè els futurs infermers poguessin demostrar els coneixements 

relacionats amb els deu objectius d’aprenentatge que s’havien fixat. Pels 

jugadors, l’experiència pràctica els va servir per utilitzar el coneixement per 

resoldre problemes i la importància de tenir en compte els petits detalls per a la 

resolució de problemes.  

Christian Negre, mestre de l’Escola Pia de Barcelona fa anys que dissenya 

experiències educatives relacionades amb el joc i també ha posat a la pràctica 

l’escape room però en una versió diferent: el BreakoutEdu. La diferècia rau en 

què els participants enlloc d’haver de sortir d’una habitació han de saber obrir 

una caixa tancada amb panys de maleta. Negre (2017) revisa les raons per les 

quals jugar una escape room: 

 1. Es poden adaptar a qualsevol contingut curricular. 

 2. Promocionen la col·laboració i el treball en equip. 

 3. Desenvolupen el pensament crític i l’habilitat per resoldre problemes. 

 4. Millora la competència verbal. 

 5. Planteja reptes per perseverar en la resposta. 

 6. Construeix pensament deductiu. 

 7. Ajuda a treballar sota pressió. 

 8. Els alumnes són els protagonistas de l’aprenentatge. 

 9. És divertit per tots. 

Els Breakout EDU són un fenomen mundial. A Facebook  hi ha creat un grup 

que comparteix experiències amb trenta mil seguidors. El seu ideòleg,  James 

Sanders, té una plataforma on-line BreakoutEdu
2 on docents de tot el món 

                                                           
2
 www.breakoutedu.com  

http://www.breakoutedu.com/
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comparteixen experiències i es posen a l’abast quits de nombroses matèries i 

disciplines acadèmiques per poder realitzar un joc d’aquest tipus a la seva aula. 

Com ja hem vist existeixen experiències prèvies d’una escape room o 

breakoutEdu a les aules. També en cicles formatius i, en concret, al mòdul de 

Formació i Orientació Laboral. El passat mes d’abril l’IES Federica Montseny3, 

al País Valencià, va dur a terme aquesta experiència de gamficació per 

iniciativa dels professors del departament de FOL. A través del seu web 

comparteixen tant els materials utilitzats com una reflexió dels principals 

problemes que van detectar durant l’execució de la prova.  

 

5.3 L’aprenentatge cooperatiu 

El present treball se centra en el joc a l’aula, un fet que romp amb els 

esquemes tradicionals de la gestió de la classe i del currículum en la qual tot el 

protagonisme recau en el docent que es limita a fer lliçons magistrals i els 

alumnes reben la informació empaquetada. Les coses han canviat i el docent ja 

no és l’única font de coneixement, tampoc a l’aula on l’accés a internet i, per 

tant, a altres fonts de coneixement és una realitat.  Davant aquesta situació el 

professor ha d’estar disposat a cedir protagonisme a l’alumnat tant dins l’aula 

com en el procés d’aprenentatge a través d’unes normes consensuades. 

Traver, Sales, Doménech i Moliner (2004) asseguren que:  

Ya no podemos considerar el aula como un espacio cerrado y autosuficiente, sino en 

un lugar de puesta en común y diálogo en el que se va construyendo el conocimiento a 

partir de las experiencias sobre la realidad y de la mediación de los otros, adultos e 

iguales. (p.15) 

Així, per tant, la intenció és donar una major autonomia a l’alumne, a la vegada 

que es fomenta el treball cooperatiu. I en aquest sentit, els mateixos autors 

també fan èmfasi en la importància de com s’organitza el grup-classe i dels 

agrupaments que s’hi fan; de la ubicació del mobiliari (totes les taules mirant 

                                                           
3
 https://sites.google.com/iesfmontseny.com/escaperoomfol-prl/departamento-de-f-o-l 

 

https://sites.google.com/iesfmontseny.com/escaperoomfol-prl/departamento-de-f-o-l
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cap a la pissarra com en les classes magistrals o organitzades per illetes per 

facilitar el treball en equip?), la flexibilitat o diversificació d’activitats.  

És important tenir en compte els avantatges i inconvenients, també, de 

l’aprenentatge cooperatiu. García, Traver i Candela (2001) resumeixen els seus 

aspectes positius. Consideren que proporciona un enseyament directe 

d’actituds i valors, augmenta la motivació escolar, ajuda a assolir una conducta 

més prosocial i contribueix a la pèrdua progressiva de l’egocentrisme de 

l’alumnat. Johnson, Johnson i Holubec (1999) van més enllà i argumenten que 

l’aprenentatge cooperatiu a l’aula suposa pel docent l’augment del rendiment 

de tots els alumnes, contribueix a crear relacions positives entre un alumnat 

divers i li proporciona les experiències que necessita pel desenvolupament 

social, psicològic i cognitiu. Per tot plegat, els autors consideren que 

l’aprenentatge cooperatiu és millor que les metodologies que fomenten la 

competeció o actituds individualistes. Ara bé, apunten que el docent ha de 

saber definir bé quins són els objectius d’aprenentatge, quants alumnes 

formaran part d’un grup i com treballaran. També els materials didàctics que 

s’utilitzaran i els rols que tendrà cada membre del grup.  

En aquest sentit, Padilla, González, Gutiérrez, Cabrera i Paderewski (2009) 

enumeren els elements que han de compartir tots els membres del grup, ja que 

l’èxit, el fet de superar en el nostre cas el joc, serà una responsabilitat 

compartida. Per aquest motiu, els jugadors han de tenir: 

1. Interdependència positiva: un objectiu comú i responsabilitat 

d’equip.  

2. Exigibilitat personal: allò que aporti cada un anirà en benifici del 

grup.  

3. Interacció positiva cara a cara: xarxa de confiança i compromís 

entre els jugadors, que contribueixin a la motivació del grup.  

En qualsevol cas, s’han de tenir en compte i contemplar també els 

inconvenients que es poden derivar del treball cooperatiu. Slavin (2002), gran 

defensor del treball cooperatiu a l’aula, assenyala un perill important, el de 
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l’“efecte polissó”: alguns membres del grup fan la major part de la feina i altres, 

en canvi, viuen de rendes. També pot passar que es produeixin situacions de 

superioritat dins del grup i que d’aquesta manera els alumnes, en un principi 

més competents, no deixin col·laborar els que tenen menys habilitats. Vera 

(2009) afegeix que poden ser inconvenients per a l’aprenentatge cooperatiu, el 

fet que no s’hagi definit correctament quin és l’objectiu que es persegueix o que 

no s’entengui que no es tracta d’una suma de treballs individuals sinó que la 

feina ha de ser col·lectiva.   

 

5.4 El mòdul de Formació Professional: Formació i Orientació Laboral  

Segons l’art. 23 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix 

l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, el mòdul 

professional de formació i orientació laboral fixa que:  

1. Tots els cicles formatius han d’incloure la formació necessària per conèixer les 

oportunitats d’aprenentatge, les oportunitats de feina, l’organització del treball, les 

relacions a l’empresa, la legislació laboral bàsica, així com els drets i deures que es 

deriven de les relacions laborals, per facilitar l’accés a l’ocupació o la reinserció laboral 

en igualtat de gènere i no-discriminació de les persones amb discapacitat. 

2. Aquest mòdul ha d’incorporar la formació en la prevenció de riscos laborals, sense 

perjudici del seu tractament transversal en altres mòduls professionals, segons ho 

exigeixi el perfil professional. 

3. La formació que estableix aquest mòdul professional capacita per portar a terme 

responsabilitats professionals equivalents a les que necessiten les activitats de nivell 

bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

4. La concreció curricular d’aquest mòdul professional ha d’estar contextualitzada a les 

característiques pròpies de cada família professional o del sector productiu 

corresponent al títol. 

En el present treball em centraré en la família d’Hoteleria i Turisme i en concret 

en el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic de Cuina i Gastronomia regulat per 

la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, del 3 de maig, les bases del qual    
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s’estableixen en el Reial Decret 1396/2007, de 29 d’octubre. El currículum del 

mòdul de Formació i Orientació Laboral per aquest cicle es desenvolupa a 

l’Ordre 3408/2008, del 3 de novembre i el seu codi és: 0049.  

 

5.5 Disseny instruccional 

Yukavetsy (2003) defineix el disseny instruccional com una metodologia de 

planificació pedagògica que s’utilitza per crear materials educatius, adequats a 

les necessitats dels estudiants per garantir la qualitat de l’aprenentatge. Consta 

de les següents fases (gràfic 2): 

 

 

Gràfic 2: El disseny instruccional. Font: Yukavetsy (2003, p.2) 

 

En la fase d’anàlisi es defineix el problema i s’identifiquen les possibles 

solucions analitzant les necessitats. Conté les metes instruccionals i un llistat 

de les tasques que s’han d’ensenyar.  

Quant al disseny, és l’etapa de planificació de l’estratègia per desenvolupar la 

instrucció. Es descrieun els alumnes, es redacten els objectius i com es farà la 

instrucció i les seves fases.  

Pel que fa al desenvolupament, és la fase en la qual s’identifica el material que 

s’utilitzarà per dur endavant la instrucció.  

En la fase d’implementació es determina on es desenvoluparà la instrucció i, 

finalment, en la d’avaluació, es comprova quina ha estat l’efectivitat de la 

instrucció. L’avaluació pot ser formativa (es fa de forma contínua amb l’objectiu 
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de millorar la instrucció en cas que fos necessari) o sumativa (es dona al final 

de la instrucció per comprovar l’efectivitat de tot el procés i prendre la darrera 

decisió). 

Segons Turrent (2000), el disseny instruccional és essencial en l’activitat 

docent perquè en moltes ocasions el professorat es deixa endur per la pràctica 

i l’experiència. Però una experiència sense reflexió no serveix perquè es poden 

tornar a cometre els mateixos errors una vegada rera l’altra sense que se 

n’adoni. 

Belloch (2013) classifica els models en els quals es basa el disseny 

instruccional:  

- Model de Gagné. Gagné considera que perquè hi hagi aprenentatge 

s’ha de motivar l’alumnat, donar informació sobre els resultats, 

estimular el record dels coneixements, guiar i estructurar el treball o 

avaluar. 

- Model de Gagné i Briggs proposen un model basat en l’enfocament 

de sistemes en el qual es té en compte el nivell del sistema, del curs, 

de la lliçó i l’avaluació.  

- Model ASSURE de Heinich, Molenda, Russel i Smaldino (1993) 

(gràfic 3), es basa en el constructivisme i parteix de les 

característiques de l’alumne, el seu estil d’aprenentatge i fomentant la 

seva participació. 
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Gràfic 3: Model Assure de Heinich, Molenda, Russel i Smaldino (1993). Font: Elaboració pròpia. 
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- Model de Dick i Carey. Existeix una relació previsible entre els 

materials didàctics i la resposta que es produeix en l’alumne. El 

docent ha d’identificar les competències que s’han de dominar i 

després seleccionar l’estratègia instruccional. La instrucció se centra 

en les habilitats i el coneixement i proporciona les condicions per a 

l’aprenentatge. 

- Model de Jonassen. L’alumne és protagonista del seu aprenentatge i 

aprèn fent.  

- Model ADDIE (Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació, 

Avaluació). El producte final d’una fase és el producte d’inici de la 

següent.  

El disseny instruccional de la proposta d’aquest treball es basarà en el model 

ADDIE que consta de les següents fases (gràfic 4): 

- Anàlisi. De l’alumnat, el contingut, de l’entorn i de les necessitats 

formatives. Aquesta fase és la base de la resta. És el moment de 

definir el problema, quin n’és l’origen i quines són les solucions. Sol 

incloure les finalitats educatives i les tasques que cal fer. Els resultats 

seran l’inici de la fase de disseny.  

- Disseny. Seqüenciació dels continguts. S’utilitzen els resultats de la 

fase d’anàlisi per idear l’estratègia de la instrucció. És el punt quan es 

decideixen les metes educatives que s’han establert durant la fase 

d’anàlisi.  Per exemple, quins són els objectius i competències a 

avaluar.  

- Desenvolupament. Producció dels continguts i materials de la fase de 

disseny. És el moment que es desplega la instrucció i els mitjans que 

seran necessaris.   

- Implementació. Execució de la pràctica formativa amb els alumnes. 

Pot ser a l’aula ordinària, a la d’informàtica, al pati o a través de 

l’ordinador o el telèfon mòbil. L’objectiu és que la instrucció es realitzi 

de forma eficient. És necessari que l’alumnat entengui el material i 

que tengui un aprenentatge significatiu.  
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- Avaluació. Formativa de cada una de les fases i sumativa a través de 

les proves específiques per analitzar els resultats de l’acció formativa. 

Aquesta fase medeix si la instrucció s’ha aplicat de forma eficient i 

eficaç però és present en totes les etapes. L’avaluació formativa es 

desenvolupa en cada una de les fases i entre elles amb l’objectiu que 

s’introdueixin els canvis necessaris per millorar la instrucció abans 

que no s’acabi. En canvi, l’avaluació sumativa es fa al final i 

determina si la instrucció ha estat eficaç.  

 

 

Gràfic 4: El model ADDIE. Font: elaboració pròpia. 
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6. Desenvolupament de la proposta 

6.1 Justificació  

Una vegada establerta la base teòrica és el moment de desenvolupar la meva 

proposta didàctica que s’origina fruit de la meva experiència docent com 

estudiant en pràctiques al mòdul de formació professional: Formació i 

Orientació Laboral. En aquest període vaig constatar com entre l’etapa 

d’observació, al desembre, i l’etapa de pràctiques, al març, el nombre 

d’alumnes a les aules havia disminuït considerablement. Els factors podien ser 

diversos però és evident que els alumnes que havien deixat els estudis tenien 

un factor comú: la desmotivació. I l’abandonament va continuar durant la 

segona avaluació. Alguns d’aquests alumnes només s’havien desapuntat de 

FOL però continuaven assistint als altres mòduls. Per tant, aquest podia ser un 

indicador que quelcom passava amb la matèria de Formació i Orientació 

Laboral. Per què no estaven encoratjats a acabar un mòdul en el qual, en 

principi, se’ls posaven totes les facilitats per poder superar-lo?.  

Una de les conclusions a les quals he arribat durant les pràctiques al centre és 

que, sovint, les sessions de FOL són molt magistrals. Hi ha molt contingut 

teòric que si no es prepara i es fan propostes atractives, els alumnes hi 

assisteixen com espectadors i no participen del seu procés d’aprenentatge. Si 

no hi ha un disseny previ de la instrucció i s’improvisen els continguts 

l’avaluació formativa no existeix i els alumnes arriben al dia de l’examen sense 

entendre allò que se’ls demana. 

A partir d’aquesta observació sorgeix la idea de gamificar una matèria molt 

teòrica aprofitant els components del joc per motivar un alumnat de formació 

professional que veu el mòdul de FOL com una pedra en el seu procés de 

formació professional. No només perquè la transmissió dels continguts per part 

del docent no funciona, sinó també perquè veuen la seva inserció laboral 

encara lluny i, per tant, els continguts els resulten aliens al seu dia a dia. A 

més, hi ha poca transversalitat entre mòduls i la matèria de FOL no s’adapta a 

la seva especialitat, per la qual cosa, no valoren la importància del seu 

currículum en el context de la seva formació.  
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L’objectiu  del present treball és experimentar amb la gamificació per saber si 

contribueix a millorar la motivació, el rendiment acadèmic i les competències 

socials de l’alumnat de FOL. Per tant, a través de la gamificació es pretén fer 

una proposta de millora en la programació de Formació i Orientació Laboral, 

després de l’experiència de les pràctiques en el centre educatiu.  

A més, es vol avaluar la consecució dels objectius de la proposta tant des del 

punt de vista del docent com de l’estudiant per valorar si amb la introducció de 

la gamificació, el mòdul, els resulta més atractiu, més motivador i contribueix a 

l’aprenentatge significatiu. En definitiva, es vol saber com valoren els estudiants 

la introducció del joc en la rutina diària de l’aula.  

La proposta s’acota a continguts concrets del mòdul de FOL del cicle de tècnic 

de Cuina i Gastronomia  (mòdul professional 0049, regulat pel Reial Decret 

1396/2007, de 29 d’octubre), però els jocs es podrien adaptar a altres 

continguts del mateix mòdul i a qualsevol altre cicle formatiu. Es persegueix, 

però, demostrar la viabilitat d’allò que es proposa amb el desenvolupament 

d’activitats concretes emmarcades en un grup classe.  

Així, la proposta de gamificació es desenvoluparà en 8 sessions que s’han 

ajustat a una unitat formativa en la qual es tractarà el contingut ‘La gestió del 

conflicte i els equips de treball’ que s’estableix en el currículum de l’Ordre 

3408/2008, de 3 de novembre.  

S’han triat aquests continguts perquè es van ‘observar’ durant les pràctiques 

però es possible adaptar la proposta de gamificació, com deia, a qualsevol altre 

contingut del currículum de FOL. En tot cas, però, el joc pot prendre encara 

més sentit quan parlam d’equips de treball i de la resolució de problemes.  

 

6.2 Context socioeconòmic de l’alumnat d’FP 

L’abandonament escolar primarenc de l’alumnat de les Illes Balears és un 

problema endèmic que catapulta l’arxipèlag a liderar el rànquing estatal quant a 

fracàs escolar. Tal i com explica Pascual (2017) a Anuari de l’Educació de les 

Illes Balears 2017 l’any 2015 la taxa d’abandonament escolar a l’arxipèlag ha 
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estat del 26,7%, un 16,7% més que la mitjana espanyola. D’aquesta manera, 

l’abandonament escolar primarenc és una realitat que repercuteix en unes 

baixes taxes d’escolarització en els nivell educatius postobligatoris. És el cas 

dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Segons les darreres 

dades proporcionades per la Conselleria d’Educació i Universitat, durant el curs 

2015/2016, tan sols un 4% del total dels alumnes matriculats a les Illes Balears 

pertanyia a un cicle formatiu de grau mitjà. En el cas del grau superior, la xifra 

es reduïa al 2,7%.  

Però a les baixes taxes d’escolarització en aquests nivells formatius se’ls ha 

d’afegir un altre element destacable, el de la baixa taxa de graduació de 

l’alumnat de cicles formatius, que una vegada més, posen les Illes Balears a la 

coa de l’Estat amb les taxes més baixes. Així, durant el curs 2013/2014 la taxa 

bruta de població que es gradua presenta millors resultats que en la dècada 

anterior però, així i tot, només un 21,3% de l’alumnat obté el graduat del cicle 

formatiu de grau mitjà d’FP. En el nivell de tècnic superior, el percentatge de 

graduació cau fins el 13,5%, és la meitat que la mitjana espanyola (27,3%).  

Pascual (2016) introdueix alguns dels condicionants de les baixes taxes 

d’escolarització i de graduació en els cicles d’FP. Considera que un dels factors 

determinants és la temporalitat dels itineraris formatius dels joves, però també 

la poca connexió entre el sistema educatiu i el laboral  (p.51).  

A tot plegat se li ha d’afegir el context socioeconòmic balear, que anima els 

joves a deixar els estudis perquè tenen un fàcil accés al mercat laboral, tot i 

que tenguin una formació escassa.  

 

6.3 Objectius didàctics 

L’objectiu d’aprenentatge del contingut del currículum ‘La gestió del conflicte i 

els equips de treball’ en el qual es centra el treball és un dels objectius generals 

del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en Cuina i Gastronomia que 

s’estableix a l’art. 9 k) del Reial Decret 1396/2007, del 29 d’octubre:  
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Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

Un objectiu d’aprenentatge que té a veure, a més, amb les competències 

socials que el món empresarial demanda de cada vegada més. Avui en dia, a 

banda de les competències que s’adquireixen amb la formació, el món 

empresarial també té molt en compte les habilitats socials. Unes competències 

que no van estrictament lligades a un currículum però que també es poden 

treballar de forma transversal en la matèria. ‘La gestió del conflicte i els equips 

de treball’ pot servir per tractar aquestes habilitats i contribuir a millorar les 

oportunitats de l’alumnat en el món laboral. Parlam de competències socials 

com: 

- Autonomia i iniciativa personal: confiança en un mateix, 

responsabilitat, respecte, iniciativa i lideratge, treball en equip.  

- Gestió de projectes i resolució de problemes. Capacitat d’adaptació al 

canvi i de treballar sota pressió.  

- Aprendre a aprendre: capacitat autocrítica, capacitat per cercar 

informació i autogestió del temps.  

- Habilitats de comunicació. 

- Tractament de la informació i competència digital. 

Així doncs, tenint en compte les competències socials esmentades es pretén 

relacionar-les amb el currículum, ja que ens centram en la gestió del conflicte i 

els equips de treball. Per tant, els objectius de la proposta didàctica són:  

- Dissenyar una proposta de gamificació del contingut del currículum 

‘La gestió del conflicte i els equips de treball’. 

- Motivar l’alumnat a través del joc. 

- Aconseguir la participació de l’alumnat i fomentar el treball en equip.  

- Afavorir el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i millorar 

rendiment acadèmic.   

- Cohesionar el grup-classe.  

- Cercar l’interès de l’alumnat en la unitat formativa. 
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- Potenciar les seves competències socials per augmentar les seves 

sortides professionals.  

 

6.4 Disseny instruccional de la proposta  

6.4.1 Anàlisi  

La proposta s’emmarca com dèiem en el cicle formatiu de grau mitjà tècnic de 

Cuina i Gastronomia. El mòdul de FOL 0049 s’imparteix durant el primer curs i 

té una durada de 90 hores amb 3 sessions setmanals. Es pren com a 

referència el grup de l’IES Juníper Serra, del barri de Son Cladera de Palma, 

del torn d’horabaixa.  El formen 15 alumnes, gairebé la meitat que a principi de 

curs. El 50% té necessitats especials per motius diversos com trastorn 

d’aprenentatge (dislèxia), trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

(TDAH) o per risc d’exclusió social. En tractar-se de formació professional no 

se’ls poden fer adaptacions curriculars significatives, però sí de no 

significatives.  

D’aquesta manera, durant el desenvolupament de la unitat se’ls inclourà en 

grups heterogenis i el professor els dedicarà una atenció especial 

proporcionant-los les explicacions que siguin necessàries perquè entenguin les 

activitats.  

En general, el principal problema al qual es vol fer front és la desmotivació que 

provoca abandonament escolar. A banda d’eradicar aquesta actitud, una altra 

de les metes és que l’alumnat tengui un aprenentatge significatiu. Es vol que 

les classes siguin més participatives a través del joc i que hi hagi una major 

cohesió de grup gràcies a la pràctica del treball en equip.  

 

6.4.2 Disseny  

Per emmarcar el contingut del currículum  (La gestió del conflicte i els equips 

de treball) dins la programació del curs, a continuació, se n’elabora una 

seqüenciació en unitats formatives:  
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1. El Dret del treball. 

2. El contracte de treball. 

3. La jornada de treball. 

4. El salari i la nòmina. 

5. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 

6. Participació dels treballadors. 

7. Seguretat social i desocupació. 

8. Orientació laboral. 

9. Treball en equip i resolució de conflictes. 

10. La prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics. 

11. La prevenció de riscos laborals: legislació i organització. 

12. Factors de risc i la seva prevenció. 

13. Emergències i primers auxilis. 

 

El contingut que servirà de base de la meva proposta de gamificació 

s’emmarca, per tant, dins la unitat formativa número 9.  

A banda dels objectius que es persegueixen amb la proposta de gamificació de 

la unitat (motivació, participació, treball en equip,  cohesió de grup o potenciar 

les competències socials), no podem oblidar els objectius d’aprenentatge 

vinculats als continguts de la unitat. Són els següents:  

 1. Valorar la diversitat d'opinions com a font d'enriquiment, reconeixent 

altres pràctiques, idees o creences, per resoldre problemes i prendre decisions. 

2. Valorar el treball en equip. 

3. Aplicar les estratègies de treball en equip. 

4. Identificar les característiques dels equips eficaços. 

5. Reconèixer el conflicte en el grup com un aspecte característic de les 

organitzacions. 

6. Identificar el conflicte. Com s’exterioritza i com es resol.  
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 7. Determinar procediments per a la resolució de conflictes. 

 8. Conèixer les persones i els òrgans de representació laboral. 

 9. Comprendre la negociació col•lectiva i el seu fruit: el conveni 

col•lectiu. 

La unitat està formada per vuit sessions en la qual es desenvoluparan els 

següents continguts que es lliguen a les diferents activitats de gamificació que 

es proposen: 

 Continguts  Activitat de gamificació 

1a sessió Grups i equips de treball Kahoot! 

2a sessió Les relacions a l’empresa, el 
clima laboral i la comunicació.  
 

Role playing amb joc de 

cartes 

3a sessió  El conflicte laboral. Tipus. 
Formes d’exterioritzar-lo i 
solució.  
 

Roda de paraules  

4a sessió  Representació laboral dels 

treballadors 

X 

5a sessió  La negociació col·lectiva. El 
conveni col·lectiu i l’Estatut 
dels Treballadors.  
 

Answer buzzers 

6a sessió  1a- 5a sessió Escape room 

7a sessió  Anàlisi resultats  Escape room 

8a sessió  Prova escrita   

 

 

La temporalització de la unitat formativa 9 es desenvolupa a l’Annex 1.  
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Tenint en compte que al mòdul de FOL li corresponen tres sessions setmanals, 

les de la unitat 9 es distribuiran de la següent manera:  

 Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1    
Grups i equips 
de treball amb 
Kahoot! 

 Les relacions 
a l’empresa, 
el clima 
laboral i la 
comunicació.  
Role playing. 

Setmana 2 Flipped 
classroom. 
Roda de 
paraules. 

 Representació 
laboral dels 
treballadors. 

 La 
negociació 
col·lectiva. 
Answer 
buzzers. 

Setmana 3 1a- 5a sessió. 
Escape room. 

 Anàlisi i 
resultats 
Escape room. 

  
Prova escrita 

 

SEQÜENCIACIÓ ACTIVITATS DE GAMIFICACIÓ 

1a sessió: proposta d'avaluació amb Kahoot!. 

En acabar la primera sessió de la unitat en la qual el docent exposarà el 

contingut “grups i equips de treball” es realitzarà un joc amb TIC a través 

l’aplicació Kahoot!. Els alumnes podran respondre a un qüestionari basat en els 

objectius d’aprenentatge 1 i 2 de la unitat. Es tracta d’un joc individual en el 

qual els alumnes competeixen tant en el temps que tarden per contestar una 

pregunta com en el nombre de respostes correctes.  

 Disseny: l’activitat s’emmarcarà en els darrers 20 minuts de la sessió. Es 

treballarà amb un petit qüestionari de 15 preguntes en forma de 

conclusió per recordar i sintetitzar els continguts que s’acaben d’impartir 

(gràfic 5). S’explica com funciona l’eina que dirigirà el professor i que 

l’alumnat haurà de respondre amb el mòbil. El qüestionari tendrà quatre 

possibles respostes per pregunta i s’han de contestar amb un temps 

màxim de 20 segons. 
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Gràfic 5: Exemples de preguntes del qüestionari. Elaboració pròpia. 

 

 Desenvolupament: Per desenvolupar l’activitat el professor ja ha de tenir 

elaborat el qüestionari i els alumnnes han de tenir a disposició el seu 

mòbil.  

 Implementació: Aula ordinària amb connexió wifi.  

 Avaluació: Treballam l’avaluació formativa de l’alumnat a través de 

proves objectives de resposta tancada de múltiple alternativa a partir de 

l’eina virtual Kahoot!. Servirà per conèixer les respostes que han donat i 

quin ha estat l’aprenentatge de la sessió de cada individu. 

 Competetències socials que es treballen: Tractament de la informació i 

competència digital. 
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2a sessió: Role Playing.  

 

 

 
Gràfic 6: Cartes per joc de rol. Elaboració pròpia 

 

 Disseny: La segona activitat de gamificació es tracta d’un joc de role 

playing o de rol que es desenvoluparà en la darrera part de la sessió 

després que el docent hagi explicat el contingut ‘Relacions a l’empresa, 

el clima laboral i la comunicació’.  

En grups de cinc alumes formats pel docent de forma heterogènia es 

pretén incidir en l’objectiu 2 de la unitat. Hi ha dues baralles (gràfic 6). En 

una hi ha dues cartes. Una té una cara d’un ninot somrient que significa 
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que té una actitud positiva i en l’altra, l’actitud contrària, la negativa. En 

l’altra baralla es plantegen una sèrie de situacions hipotètiques que 

passen a la cuina d’un restaurant. Un jugador du la iniciativa i agafa una 

carta de cada baralla. El jugador que té a la dreta haurà d’agafar la carta 

que queda del munt de les ‘actituds’. Durant un minut, cada jugador 

haurà d’assumir el rol que se li planteja adquirint l’actitud que li ha tocat a 

l’atzar. D’aquesta manera es contraposen les dues visions a l’hora de fer 

front  una determinada situació.  

Amb aquest joc el que es pretén és que assumeixin el rol d’un dels 

membres d’un equip de cuina i pensin en les situacions que es poden 

originar en funció de si hi ha, o no, un bon clima laboral o bona 

comunicació en un equip.  

 Desenvolupament: la professora haurà d’haver elaborat prèviament el 

material. En total hi ha d’haver tres baralles de cada tipus perquè en el 

grup-classe hi ha tres grups.   

 Implementació: l’activitat es desenvoluparà a l’aula ordinària i els grups 

es col·locaran en cercle amb una taula enmig.   

 Avaluació: Formativa. S’avaluen aspectes com la competència en la 

comunicació, la capacitat per desenvolupar determinades actituds i 

reflexionar sobre les conseqüències de determinades actituds. Es fa a 

través de l’observació sistemática.  

 Competetències socials que es treballen: Capacitat d’adaptació al canvi, 

habilitats de comunicació.  

 

3a sessió: Roda de Paraules. 

 Disseny: En la tercera sessió de la unitat formativa treballarem a partir 

de la  classe invertida o flipped classroom. Els alumnes han preparat a 

casa seva, a través de diferents recursos que penja el docent a l’aula 

virtual, els continguts relacionats amb: ‘El conflicte laboral, els tipus de 

conflicte i les formes d’exterioritzar-lo’.  
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A l’aula treballarem aquests continguts en 3 grups de 5 alumnes que farà 

el docent de forma heterogènia. L’objectiu de l’activitat és elaborar una 

‘roda de paraules’ per tal d’assimilar els continguts treballats a casa i 

tractar els objectius d’aprenentatge: 2,3 i 5.  

A l’inici de la sessió es planteja el joc ‘roda de paraules’. Es proporciona 

a cada grup un llistat diferent en el qual s’ofereix una relació de 20 

conceptes (annex 4). Cada un comença amb una lletra distinta de 

l’abecedari. Disposen de 20 minuts per elaborar una definició de tots els 

mots que no serà més llarga  de dues línies. Després, en una cartolina, 

hauran de dibuixar la roda de les inicials de cada concepte (en ordre 

alfabètic). Cada mot que no s’hagi definit, automàticament, suposarà una 

resposta correcta pel grup rival i, per tant, podrà jugar per esbrinar el 

següent concepte.   

Una vegada elaborada la ‘roda de paraules’ comença el joc que tendrà 

una durada de 25 minuts. La professora és l’encarregada de llegir els 

conceptes grup per grup. Quan no sàpiguen quin és el concepte que 

s’està definint podran passar el torn i hauran de marcar amb un post-it 

aquelles lletres que queden pendents d’esbrinar. Els errors en la 

resposta no penalitzen. En cas d’error es pot passar paraula o continuar 

la roda. 

El grup que acabi abans de definir tota la roda serà el guanyador.   

En acabar, en gran grup, mirarem de respondre les definicions no 

resoltes i analitzarem les dificultats del joc (10 minuts). 

 Desenvolupament: La professora haurà d’haver elaborat prèviament el 

llistat de conceptes.  

 Implementació: L’activitat es realitzarà a l’aula d’informàtica. Els alumnes 

disposaran del llibre de text i d’internet per poder fer totes les consultes 

que considerin oportunes. Tendran a l’abast cartolines, retoladors i post-

it. 

 Avaluació: Formativa. Observació sistemática i a través d’anotacions.  
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 Competetències socials que es treballen: Iniciativa i lideratge, treball en 

equip,  capacitat per cercar informació i autogestió del temps.Tractament 

de la informació i competència digital. 

 

5a sessió: Answer Buzzers 

 

 

Figura 1: Botons lluminosos per jugar. Font: Pixabay 

 

 Disseny: Durant els darrers 20 minuts, es farà un joc per repassar els 

continguts d’aquesta sessió i de l’anterior, relacionats amb la 

representació laboral dels treballadors i la negociació col·lectiva a les 

empreses. Es treballaran els objectius d’aprenentatge 8 i 9 de la unitat.  

El grup s’organitza per parelles que formen un equip. Donat que són 15 

alumnes, un serà de tres persones. Els equips competeixen en un 

concurs de preguntes de resposta curta que formularà la professora.  Té 

proritat per respondre aquell grup que pitja primer el botó (figura 1). En 

cas d’error respon el segon grup que l’hagi pitjat o ho faci a partir 

d’aquell moment i, així, successivament. Les preguntes sense resposta 

només s’allargaran un minut i es botarà a la següent pregunta. El 

concurs el guanya el grup que respon primer una dotzena de preguntes. 

El joc dura 20 minuts.  
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 Desenvolupament: Per desenvolupar el joc serà necessari que el docent 

hagi treballat en la preparació i formulació de les preguntes relacionades 

amb la representació laboral dels treballadors, la negociació col·lectiva a 

les empreses i el conveni d’hoteleria i l’estatut dels treballadors.  

 

 Implementació: L’activitat es realitzarà a l’aula ordinària. Es necessitaran  

8 botons que en prémer-los facin renou. Un comptador de respostes 

correctes per a cada grup. Un rellotge d’arena d’un minut. 

 Avaluació: Formativa a través d’observació sistemática.  

 Competetències socials que es treballen: treball en equip.  

 

Sisena sessió: ESCAPE ROOM   

 Disseny: L’escape room és un joc que es desenvoluparà durant tota la 

sessió i totes les proves estan pensades de tal manera que es tractin 

tots els objectius d’aprenentatge de la unitat formativa.  

En començar, la professora fa tres grups heterogenis de 5 alumnes i 

posa un àudio amb el missatge inicial que explica en què consisteix el 

joc. Contingut de l’àudio:  

Companys! Un home emascarat m’ha deixat fermat en un lloc desconegut. M’ha fet 

gravar aquest missatge per dir-vos que estau tancats en el congelador del Juníper. Hi 

trobareu 3 maletes. Només si desxifrau totes les incògnites que amaguen aconseguireu 

sortir i salvar-vos!!! Jo també estic en les vostres mans!!! Ajudau-me!!! Només tenim 55 

minuts!!! Per favor!!  Ens hem e salvar!! 

Àudio: https://www.dropbox.com/s/3trt21cqii186g7/missatge.mp3?dl=0 

Una vegada escoltada la introducció, la professora explica que no 

respondrà a preguntes tot i que sí que donarà pistes quan ho consideri 

necessari.  

El joc de l’escape room consta de 6 proves que es detallen a 

continuació. Cada un dels grups té damunt una taula una maleta tancada 

https://www.dropbox.com/s/3trt21cqii186g7/missatge.mp3?dl=0
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amb una combinació. Al damunt, un sobre que a dins conté la primera 

prova (figura 2).  

 

Figura 2 i 3: Maleta d’un grup amb tot el material necessari. 

En la figura 3 es pot observar el contingut de la maleta una vegada 

descoberta la combinació. A dins hi ha tot el material necessari que 

condueix a superar les 6 proves: un llibre, una cartolina rosa, una capsa 

amb un pany, una llanterna, un plàstic transparent, dos fulls amb dues 

rodes –una amb números, l’altra amb l’abecedari-, uns mots encreuats, 

unes preguntes que formen una operación matemática, unes estisores i 

el conveni d’hoteleria. 

Les proves es desenvoluparan de la següent manera:  

 Prova 1  

La primera respon als objectius d’aprenentatge de la unitat 3, 6 i 7. Cada grup 

troba un full amb 3 preguntes (annex 5). La resposta de cada una és un 

concepte que té a veure amb la unitat. Els alumnes hauran de pensar per a què 

serveixen a aquelles respostes i esbrinar que el nombre de lletres de cada 

concepte és un dels nombres de la combinació que els permetrà obrir la 

maleta. El nombre de les lletres que conformen el primer mot és el primer 

número de la combinació.  

Exemple: 1. Quin és el rol que s’ocupa de desenvolupar equips de treball? 

 Resposta: LÍDER. Paraula que consta de cinc lletres, per tant, el primer número de la  

combinació serà el 5.  
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Una vegada aconsegueixen desxifrar la combinació troben tot el material que 

amagava la maleta.  

 Prova 2 

En aquesta prova es treballa amb l’objectiu d’aprenentatge número 9 de la 

unitat. Els alumnes se n’adonen que de tot el material que s’han trobat dins de 

la maleta només n’hi ha un que els pot permetre avançar. És el nou full de 

preguntes (annex 6) relacionades amb el conveni col·lectiu que també el tenen 

dins la maleta i que, per tant, els ha de servir per respondre el qüestionari 

(figura 4). 

 

 

Figura 4: qüestionari de la prova 2 del grup 1 amb els seus resultats. Elaboració pròpia. 
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Si amb els resultats resolen l’operació matemàtica que se’ls planteja obtenen 

un número. En aquest cas el 115. Per a què serveix? Doncs aviat se 

n’adonaran que és el nombre de la pàgina del llibre que també tenen a la 

maleta. Allà hi trobaran un missatge xifrat que ara han d’intentar resoldre (figura 

5).  

 

Figura 5: missatge xifrat dins del llibre (annex 10).  

 

 Prova 3  

En el missatge hi ha una pista. Cada número correspon a una lletra de 

l’abecedari (annex8). Per tant si R=3, poden desxifrar a quina lletra correspon 

cada número. Les rodes de números i de lletres (annex 7) les poden utilitzar 

per resoldre de forma més ràpida la incògnita. El resultat és un enllaç de 

Dropbox on hi tenen penjat un àudio (annex) que els explicarà quin és el repte 

nou que els espera. Treballam els objectius d’aprenentatge 1,2,3 i 4 de la 

unitat. 

 Prova 4 

En el missatge de veu el company que els ha tancat al congelador els fa una 

sèrie de preguntes que responen als objectius d’aprenentatge 6, 7 i 8 de la 

unitat (annex 9).  
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 Transcripció missatge de veu del primer grup:  

1. Quina actitud adoptarem per resoldre un conflicte? (EMPÀTICA) 

2. Quan es proposen solucions a les parts per resoldre un conflicte col·lectiu, la 
intervenció és… (MEDIADORA) 

3. En quin àmbit el personal de l’empresa pot acordar la convocatòria de vaga? 
(ASSEMBLEA) 

4. Una empresa amb 300 treballadors quants membres té el seu comité? (TRETZE) 

 

Amb el material que encara els queda a la maleta, aquestes respostes només 

els poden servir per resoldre els mots encreuats (figura 6):  

 

 

 

Figura 6: Mots encreuats de la prova 4. Grup 1. Font: elaboració pròpia. 
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 Prova 5  

Objectius d’aprenentatge 1,2,3 i 4 de la unitat. Una vegada resolts els mots 

encreuats (annex 10), una sèrie de lletres es diferencien de la resta perquè 

estan dins un quadre marcat en verd. La combinació de les lletres dona per 

resultat una paraula. En el cas del grup 1 és: ‘CADIRA’. Davall de la cadira hi 

ha enganxada una clau que permet obrir l’altra capsa que hi ha dins la maleta.  

 

 Prova 6:  

S’hi treballen els objectius d’aprenentatge 1,2,3 i 4 de la unitat. Dins de la 

capsa hi troben la cartolina rosa (figura 7) amb un missatge, la llanterna i el 

plàstic. Els jugadors han de lligar caps i descobrir que la cartolina té un altre 

missatge ocult que es pot llegir amb la llanterna a través del blau del plàstic. El 

missatge adreça a un lloc de l’aula on els alumnes hi trobaran un número. 

 

Figura 7: Missatge ocult.   

El grup 1 ha de trobar el primer número de la combinació del pany que tanca el 

congelador (l’aula). El grup 2 el segon i el grup 3 el tercer. Tots els missatges 

ocults contenen una ubicació fora del congelador: un bany de la primera planta 

de l’institut. Allà és on se suposa que està segrestada la companya. En tenir 

tots els números de la combinació podran sortir del congelador i salvar-la. En 

realitat, allà, hi trobaran una recompensa.  

Durant el transcurs de tot l’escape room els tres grups avancen en paral·lel 

però al final han de col·laborar per poder sortir del congelador. Per tant, encara 
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que durant el joc avancin de forma independent tots depenen de tots per poder 

obrir el pany i sortir de l’habitacle.  

 Desenvolupament: perquè es pugui desenvolupar l’escape room serà 

necessari elaborar tot els enigmes adjunts a l’annex i preparar tot el 

material (estisores, capses, panys, maletes…). A més a més, a l’aula 

que simularà ser un congelador hi haurà d’haver, almanco, un ordinador, 

connexió a internet i un altaveu.  

 Implementació: l’escape room es pot realitzar a l’aula ordinària i els 

equips tendran tot el material necessari per poder resoldre els diferents 

enigmes que se’ls van plantejant a mesura que passa el temps.  

La professora farà de guia i cada deu minuts realitzarà un compte enrere 

i anunciarà quant temps queda per sortir de l’habitació. Com a guia serà 

la responsable d’anar donant les pistes que consideri oportunes en cas 

que els equips es bloquegin i no avancin. Anirà anotant el nombre de 

vegades que ha hagut de donar un cop de mà a cada equip. 

 Avaluació: Formativa. Observació sistemàtica. 

 Competetències socials que es treballen: confiança en un mateix, 

respecte, iniciativa i lideratge, treball en equip. Resolució de problemes. 

Capacitat d’adaptació al canvi. Capacitat per cercar informació i 

autogestió del temps. Tractament de la informació i competència digital. 

  

7a sessió: anàlisi de l’escape room 

En la sessió posterior a la de l’escape room el docent plantejarà un debat amb 

l’objectiu de saber: 

- Quins factors han contribuït a superar, o no, el joc. 

- Quines proves els han costat més  

- Quines proves consideren que estaven mal plantejades 

- Si pensen que el joc els ha servit per treballar sobre els continguts 

de la matèria. 
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- Reflexió sobre les habilitats socials i el treball en equip.  

A banda, es farà una comparativa de les incògnites que ha hagut de superar 

cada grup i es repassaran entre tots les qüestions plantejades a les proves.  

També es relacionarà cada prova amb el contingut de la unitat didàctica. 

L’objectiu és que tenguin aprenentatge significatiu i reflexionar sobre el per què 

del joc i per què els ha servit.  

Des del punt de vista del docent, aquest debat en grup li servirà per conèixer 

els punts forts i els punts febles del joc i, en definitiva, podrà avaluar quines 

proves necessiten ser repensades per poder adaptar-les a altres grups o cicles 

formatius.  

 

6.4.3 Desenvolupament de la proposta  

Una vegada explicat en què consistirà el joc que es desenvoluparà en cada 

sessió, es detalla i presenta un recull del material que serà necessari pel seu 

desenvolupament. S’esmenta allò que haurà d’aportar el docent i l’alumne 

(taula 1):  

Activitat Docent Alumne 

Kahoot! Qüestionari, connexió wifi Dispositiu mòbil 

Role playing Cartes   

Roda de paraules Llistat de conceptes. 

Cartolines, post-it, retoladors, 

estisores internet, ordinadors 

Llibre de text 

Answer buzzers Qüestionari, botons Llibre de text, estatut dels 

treballadors, conveni 

d’hoteleria 

Escape Room  Preparació d’àudios, tot el 

material de la maleta amb la 

confecció de totes les proves. 

Ordinadors, internet 

 

Taula 1. Material necessari que ha d’aportar alumnat i docent. Font: elaboració pròpia. 
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6.4.4  Implementació de la proposta 

Les activitats de gamificació de la proposta didàctica es desenvoluparan tant a 

l’aula ordinària assignada al grup com en la classe d’informàtica quan sigui 

imprescindible l’ús dels ordinadors per poder resoldre els problemes que es 

plantegen.  

 

6.4.5 Avaluació de la proposta 

Els resultats del procés de gamificació dels contiguts de la unitat formativa 

s’avaluaran tant des del punt de vista docent com des de la perspectiva de 

l’alumne. Tornant al sentit originari de la proposta, els objectius fixats, a banda 

de gamificar la unitat, són: 

- Motivar l’alumnat a través del joc.  

- Aconseguir la participació de l’alumnat i fomentar el treball en 

equip.  

- Afavorir el seu aprenentatge.   

- Cohesionar el grup-classe.  

- Cercar l’interès de l’alumnat en en els continguts. 

- Potenciar les seves competències socials per augmentar les 

seves sortides professionals.  

Per avaluar si aquests objectius lligats a la gamificació s’han complit des del 

punt de vista de l’alumnat s’ha elaborat un qüestionari de 5 preguntes amb una 

escala de valoració (puntuació de l’1 al 4) (annex 2).  

Per tant, si el feedback per part dels alumnes és satisfactori es considerarà que 

el joc ha influït positivament en la motivació que tenen a l’hora de venir a classe 

i en la percepció que tenen envers el mòdul. Lògicament si el missatge que 

trasllada l’alumnat no és favorable, la prosposta de millora no haurà tengut èxit 

i, per tant, serà necessari cercar altres dinàmiques dins l’aula per influir en la 

seva motivació.  
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Tenint en compte que el qüestionari té una puntuació màxima de 20 punts, 

només es considerarà que la proposta ha servit per assolir els nostres objectius 

quan s’obtengui una mitjana de 14 punts. 

D’altra banda, pel que fa a l’avaluació per part del docent es proposa una 

rúbrica (annex 3) que servirà per valorar les competències socials de l’alumnat. 

Unes habilitats que s’han pogut desenvolupar al llarg de la unitat a través de la 

gamificació. Es farà una vegada acabades les vuit sessions en base a les 

anotacions realitzades en cada sessió a través de l’observació sistemàtica que 

ha fet el docent durant el desenvolupament de tots els jocs.  

La rúbrica consta de 5 ítems amb una puntuació de l’1 al 4. En aquest cas, 

l’avaluació és sumativa, per la qual cosa la nota que s’obtengui d’aquesta 

rúbrica suposarà un 20% de la nota final. Aquest apartat no serà recuperable.  

En canvi, per saber si la gamificació ha servit per millorar el rendiment 

acadèmic dels alumnes farem una prova objectiva de resposta oberta en la 

darrera sessió. Una prova que es realitzarà en base als objectius 

d’aprenentatge fixats a la unitat. Amb el resultat de les qualificacions podrem 

saber si aquestes han estat millors que en les proves fetes en altres unitats on 

la gamificació no hi era present. En conseqüència podrem valorar de forma 

objectiva si la gamificació ha tengut un efecte positiu en els resultats. La nota 

de la prova suposarà un 80% de la nota final i serà recuperable en la data que 

es fixi.  
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7. Conclusions  
 

Donades les elevades taxes d’abandonament escolar i les baixes taxes de 

graduació en els cicles de formació professional, el docent no es pot mostrar 

passiu davant aquesta situació. Per la seva funció social hauria de 

comprometre’s a contribuir que la gran majoria dels alumnes que comencen 

una FP l’acabin. El professorat no es pot mostrar aliè a aquesta problemàtica i 

des del seu reducte, que és l’aula, ha de treballar per revertir aquesta situació.  

És necessari un canvi de perspectiva, també a la FP i al mòdul de FOL, per 

motivar els alumnes a què no abandonin les aules. I per fer-ho es poden aplicar 

noves metodologies com la gamificació que serveixen per introduir a la classe 

els elements motivadors del joc. Una nova via per acostar-los als continguts de 

la matèria, també, a través del treball en equip.  

Això, a partir d’una nova manera de treballar el coneixement a través de la qual 

els joves no només aprenen els continguts del mòdul, sinó que també serveix 

per potenciar les seves habilitats socials, tant valorades avui en el món laboral.  

És una via per formar-los no només des de la perspectiva del rèdit acadèmic 

sinó també perquè aquests instruments els seran útils en el món real.  

A través de la gamificació del mòdul de Formació i Orientació Laboral, que han 

de superar tots els alumnes de formació professional, en el present treball s’ha 

volgut fer una proposta per influir en aquest canvi. 

Per tot plegat, però, és necessari un disseny instruccional que sàpiga lligar els 

beneficis del joc amb els continguts i els objectius d’allò que es vol ensenyar.  

Així, des del punt de vista docent, consider que no es pot renunciar a introduir a 

l’aula una metodologia com la gamificació per aprofitar tots els recursos que 

proporciona el joc i, en conseqüència, fer més motivador als alumnes el seu 

pas per les aules.   
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Annex 1 
 

UF 9: EQUIPS DE TREBALL I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
8 sessions  

 

 
Resultats d’aprenentatge 

 

 
Criteris d’avaluació 

 

 
Objectius d’aprenentatge 

 

 

Aplica les estratègies del treball 

en equip, valorant la seva 

eficàcia i eficiència per a la 

consecució dels objectius de 

l'organització. 

 

 

- S'han valorat els avantatges de treball en 

equip. 

-  S'han determinat les característiques de 

l'equip de treball eficaç davant els equips 

ineficaços.  

- S’ha analitzat la diferència entre equip i grup 

de treball. 

- S'ha valorat positivament la necessària 

existència de diversitat de rols i opinions 

assumits pels membres d'un equip.  

- S'ha reconegut la possible existència de 

conflicte entre els membres d'un grup com un 

aspecte característic de les organitzacions.  

-S'han determinat procediments per a la 
resolució del conflicte. 
-S’han analitzat les diferents mesures de 
conflicte col·lectiu i la solució de conflictes.  
 

 

1.Valorar la diversitat d'opinions com a font d'enriquiment, 

reconeixent altres pràctiques, idees o creences, per resoldre 

problemes i prendre decisions. 

2. Valorar el treball en equip 

3. Aplicar les estratègies de treball en equip 

4. Identificar les característiques dels equips eficaços 
 
5. Reconèixer el conflicte en el grup com un aspecte 
característic de les organitzacions 
 
6. Identificar el conflicte. Com s’exterioritza i com es resol.  
 
7. Determinar procediments per a la resolució de conflictes 
 
8. Conèixer les persones i els òrgans de representació laboral. 
 
9. Comprendre la negociació col·lectiva i el seu fruit: el conveni 
col·lectiu.  
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Continguts 

 

 
Conceptuals  

 

 
Procedimentals 

 

 
Actitudinals 

 
Grups i equips de treball 

Les relacions a l’empresa 

El clima laboral 

Els conflictes laborals i la seva 

resolució 

La representació laboral dels 

treballadors a l’empresa 

La negociació col·lectiva 

 

 

 Anàlisi dels grups i els 

equips de treball. 

 Anàlisi dels conflictes 

laborals i la seva resolució. 

 Anàlisi i estudi de la 

representació laboral dels 

treballadors a l’empresa.  

 Anàlisi del 

desenvolupament de la 

negociació col·lectiva. 

 Realització d’exercicis i 

casos pràctics referents a 

totes les àrees temàtiques  

esmentades. 

Anàlisi del conveni col·lectiu 
aplicable al sector i 
reconeixement dels aspectes 
tractats. 

 

 Prendre consciència sobre la qüestió social. 

 Predisposició a la consulta de textos legals i al seu ús.  

 Inclinació a salvaguardar la dignitat del treballador/-a. 

 Preocupació per la millora de les condicions de vida laboral. 

 Mostrar solidaritat i responsabilitat davant de qüestions col·lectives. 

 Valoració positiva del fet que la millor manera de resoldre els conflictes laborals 

és a través dels camins legalment previstos.  

 Tenir una actitud responsable i positiva davant les eleccions a comitès 

d’empresa o de delegats/-es de personal en els centres de treball.  

 Respectar i valorar les decisions acordades en grups de discussió o 

assamblees. 

 Disposició i hàbit per a negociar. 

 Tolerància envers les actituds reivindicatives.  

 Valoració dels interessos jurídics enfrontats.  

 Comportament d’acord amb la seva consciència i personalitat. 

 Participació amb interès en els treballs en comú i en els debats que es 

realitzin a l’aula. 
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Activitats 

 
Metodologia 

 
Recursos 

Tipus d’activitat Obj T.  Com es farà Per a què Amb què  

 
A1. Presentació de la unitat formativa. 
 
A2. Explicació diferència entre grups i 
equips de treball.  
 
 
 
A3. Kahoot! 
 

 
 
 
1-2 
 
 
 
 
1-2 

 
5’ 
 
30’ 
 
 
 
 
20’ 

 
Explicació dels objectius de la unitat. 
 
Pregunta: quines són les diferències. Debat 
sobre els rols en un equip.  
 
 
 
Explicació del joc individual i de l’eina TIC.  

 
Coneixements 
previs 
Nous conceptes, 
confrontació 
d’idees, 
participació 
 
 

 
 
 
Power Point 
 
 
 
 
Telèfon mòbil, wifi 
 

 
A1. Recordatori sessió anterior  
 
A2. Explicació de les relacions a 
l’empresa, el clima laboral i la 
comunicació.  
 
A3. Joc: Role-playing amb joc de cartes 
 
 
 
 
A4. Debat sobre el role-playing  

 
 
 
1-2 
 
 
 
1-2 

 
5’ 
 
20’ 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
10’ 

 
 
 
Pregunta inicial, introducció de nous conceptes. 
Plantejament de situacions reals de relacions a 
una cuina. Debat.  
 
A través de l’atzar en un joc de cartes, en grup 
de 5, es creen situacions hipotètiques en una 
cuina i els jugadors han d’assumir un rol i una 
determinada actitud.  
 
Preguntes sobre com s’han sentit assumint un 
determinat rol, sobre com fer front a 
situacions… 

 
 
 
Nous conceptes, 
confrontació 
d’idees, 
participació 
 

 
 
 
Power Point 
 
 
 
Joc de cartes 
 
 
 
 
 

 
A1. Flipped Classrom.  
 
 
 
A2. Joc: Creació de la roda de paraules 
 
 

 
5-
6-7 
 
 
5-
6-7 

 
30’ 
 
 
 
55’ 

 
A casa han d’haver analitzat els recursos de 
l’aula virtual sobre: El conflicte laboral. Tipus. 
Formes d’exterioritzar-lo i solució.  
 
Grups de 5 han de crear una roda alfabètica 
amb la definició dels 20 conceptes que els 
proporcionarà el professor.  

 
Nous conceptes, 
confrontació 
d’idees, 
participació 
 

 
Aula virtual 
 
 
 
Internet, ordinadors, 
cartolines, retoladors, 
post-it…  
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Activitats 

 
Metodologia 

 
Recursos 

Tipus d’activitat Obj T.  Com es farà Per a què Amb què  

 
 A1. Representació laboral dels 
treballadors  
 
A. Jigsaw. 

 
8 
 
 
8 

 
35’ 
 
 
20’ 

 
Explicació de nous conceptes a través de la 
formulació de preguntes constants a l’alumnat. 
 
A través de la técnica del trencaclosques en 
grups de 3 s’elaborarà un decàleg dels 
aspectes a tenir en compte per a un bon clima 
laboral. Després se seleccionaran aquells 
conceptes que coincideixen en tots els grups 
per esbrinar què és allò que posam més en 
valor. 

 
Introducció de 
nous conceptes 
 
Treball en equip i 
cooperatiu de 
nous conceptes. 

 
Power Point 
 
 
Fulls i retoladors  
 

 
A1. Explicació de la negociació 
col·lectiva. El conveni col·lectiu i l’Estatut 
dels treballadors.  
 
A2. Joc Answer buzzers.   

 
9 
 
 
 
8-9 

 
35’ 
 
 
 
20’ 

 
Anàlisi de nous conceptes a través de la 
formulació de preguntes constants a l’alumnat.  
 
 
Concurs per parelles. El professor planteja les 
preguntes. Estaran reacionades amb els 
continguts d’aquesta i l’anterior.  

 
Introducció de 
nous conceptes 
 
 
 

 
Power Point 
 
 
 
Botons, rellotge 
d’arena, marcador 
 

 
A1. Escape room  

 
1-9 

 
55’ 

 
Tractament i treball de tots els conceptes a 
través del joc que s’allargarà durant tota a 
sessió.  

 
Treball  en equip 
de tots els 
continguts de la 
unitat 

 
Materials elaborats 
prèviament  
 

 
A1. Debat sobre experiència Escape 
room  

  
55’ 

Quines proves els van costar més. Quines 

proves consideren que estaven mal 

plantejades. Si pensen que el joc els ha servit 

per treballar sobre els continguts de la matèria. 

Reflexió sobre les habilitats socials i el treball 
en equip 

  

A1. Prova escrita.   55’    
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Metodologia 

 

 

La metodologia a utilitzar es basarà en el protagonisme de l’alumnat durant el procés d’aprenentatge. Per aquest motiu els mètodes durant el 

procés d’ensenyament-aprenentatge es basarà en mètodes inductius on el propi alumnat anirà descobrint en base a la seva participació i  l’ 

experiència, els continguts de la unitat formativa. Els interessos, la intuïció, la creativitat i l’experiència de l’alumnat configuraran aquest procés. 

Utilitzarem diferents metodologies durant aquest procés, entre les que destacam: 

• Gamificació: la motivació de l’alumnat es treballarà amb activitats on haurà de cercar les solucions a través del joc. Es pretén fomentar l’interès pel 

mòdul. 

• Treball en equip cooperatiu: com a base del projecte. Les activitats es realitzaran en major part en petits grups i amb un projecte en comú. 

• Simulació: utilitzarem aquesta metodologia per realitzar diferents activitats simulades creant experiències on l’alumnat serà el 

protagonista del seu procés d’aprenentatge. 

 

 

 
Avaluació  
  

 
Qüestionari de valoració per part dels alumnes  
Rúbrica sobre competències socials  
Prova objectiva 
 

 
 
20% (no recuperable) 
80% (recuperable en la data que s’estableixqui) 
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Annex 2  (Elaboració pròpia)  

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ PELS ALUMNES  

 

Valora de l’1 al 4: 

1=no  2 =més aviat no  3=més aviat sí  4=sí  

 

1. T’han agradat els jocs que s’han plantejat durant les sessions 

d’aquesta unitat? 

 

Per què? 

 

2. Els jocs et motiven més a venir a classe?  

 

Per què? 

 

3. Creus que has après més gràcies als jocs? 

 

Argumenta la teva resposta 

 

4. T’agrada fer feina en equip?  

 

Per què?  

 

5. Consideres que els jocs poden potenciar les teves competències 

professionals? 

 

Argumenta la teva resposta  
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Annex 3. 

Elaboració 

pròpia. 

RÚBRICA COMPETÈNCIES SOCIALS  

 
JUST (1) 

 
Bé(2) 

 
NOTABLE (3) 

 
EXCEL·LENT (4) 

  

QUALIFICACIÓ 
 

 
1 

  
INICIATIVA I 
TREBALL EN 
EQUIP 
 

No aporta massa idees i sol 
tenir una actitud passiva i no 
està obert a altres arguments. 
Manca d’iniciativa.  
 

No aporta massa idees però en 
general s’adapta als consensos 
de grup. Poca iniciativa. 
 
 

Aporta qualque idea i intervé i 
col·labora en la posada en comú. 
Té certa autonomia i iniciativa. 
 

Aporta idees i participa de 
forma activa en la posada en 
comú. Demostra autonomia i 
lideratge i capacitat 
d’adaptació.  
 

 

 

 
2 

 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

 

Es bloqueja davant un 
problema o una situació nova. 
És incapaç d’atendre o 
resoldre més d’una cosa a la 
vegada.  
 
 

Supera els imprevistos amb 
dificultat. Si atén diverses 
qüestions a la vegada és en 
detriment del seu seguiment. 
 

Sap fer front a situacions difícils 
però les evita. Té facilitat per fer 
diverses coses a la vegada seguint 
els processos apresos. 
 

Supera nous reptes sense 
dificultats. Es capaç de 
gestionar diversos temes 
complexos a la vegada. 
 

 

 

3 

 
CAPACITAT PER 
CERCAR 
INFORMACIÓ 

 

No és capaç de destriar les 
informacions importants i sol 
reproduir informacions.  
 

No sempre és capaç de destriar 
la informació important tot i que 
intenta cercar la lògica.   
 

És capaç de triar les informacions 
importants, tot i que no sempre 
les sap utilitzar. 
 

És crític amb les fonts 
d’informació, sap triar allò 
important, interpreta i 
reflexiona.  
 

 

 

 
4 

 
AUTOGESTIó 
DEL TEMPS  

 

Li resulta difícil planificar-se i 
encara que l’ajuden es marca 
objectius poc realistes.  
 

Amb ajuda pot planificar-se però 
no sempre els objectius són 
realistes. 
 

Es planifica el treball però no 
sempre és capaç d’adaptar-lo a la 
realitat. 
 

Planifica de forma autònoma 
i en grup. S’organitza el 
temps.  
 

 

 

5 

 
HABILITATS 
COMUNICATIVES 

 

Li resulta difícil expressar-se i 
donar-se a entendre. Evita 
pronunciar-se.  
 

Fa un esforç perquè se’l 
comprengui però no sempre és 
així.  
 

Sap expressar-se però no sempre 
es pronuncia.  
 

No té cap dificultat per 
comunicar-se i donar a 
entendre allò que vol 
transmetre. 

 

  
TOTAL 
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Annex 4 

RODA DE PARAULES  

 

Exemple llistat de conceptes:  

 

La ‘roda de paraules’ que heu d’elaborar contendrà els següents conceptes que heu de 

definir. Teniu 20 minuts. Tots aquells que no es resolguin beneficiaran el grup rival, que 

no haurà d’esbrinar el concepte que està darrera la definició. Podeu utilitzar el llibre de 

text i internet. Abans de començar organitzau-vos perquè el temps passa volant! 

 

1. Arbitatge: 

2.  (Conté la ‘B’) Laboral: 

3. Conflicte: 

4. Dret: 

5. Empresari:  

6. Fonamental:  

7. Intervenció: 

8. Jurídic:  

9. Locaut: 

10. Mediació:  

11. Neutralitat: 

12. (Conté la ‘O’) Conveni:  
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13. Patronal:  

14. (Conté la ‘Q’) Piquet: 

15. Representants: 

16. Sindicats: 

17. Tamib: 

18: UGT: 

19. Vaga: 

20. Zel:  
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Annex 5 

ESCAPE ROOM  

 

Prova 1 

 

Grup1:  

 

1. Quin és el rol que s’encarrega de desenvolupar equips de treball? 

(LÍDER) 5 

 

2. Com es diu el cessament voluntari dels empleats per tal d’obtenir 

algun avantatge o objectiu? (VAGA) 4 

 

3. Quin aspecte laboral avalua una escala de valoració (CLIMA) 5 
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ESCAPE ROOM  

 

Prova 1 

 

Grup 2: 

 

1. En quin tipus de vaga es pot acomiadar un treballador? 

(IL·LÍCITA) 8 

 

2. Com definiries un grup de persones que té una certa 

especialització i diferenciació interna? (EQUIP) 5 

 

3. Com es coneix el tribunal d’arbitratge de les Illes Balears? 

(TAMIB) 5 
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ESCAPE ROOM  

 

Prova 1 

 

Grup 3 

 

 

1. Com s’anomena el dret de l’empresari de tancar temporalment el 

centre de treball en cas de vaga o qualsevol altra irregularitat 

col·lectiva o situació conflictiva? (LOCAUT) 6 

 

2. Quin és el rol que s’encarrega de desenvolupar equips de treball? 

(LÍDER) 5 

 

3. Amb quin nom es coneix la vaga en la qual els treballadors 

desenvolupen la feina de forma molt acurada, comprovant cada 

passa que fan… (ZEL) 3 
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Annex  6 

ESCAPE ROOM. Prova 2.Grup 1:  

Quin és el plus de nocturnitat quan es treballen més de quatre hores 

diàries a partir de les deu de la nit? Resposta sense decimals. 

(118) 

Quantes són les hores mínimes de descans permeses entre jornades? 

Resposta sense decimals.  

- (11) 
A quin article del conveni s’estableixen les normes comunes sobre festes 

laborals i vacances dels treballadors fixos discontinus?  

+(8) 

=115 
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ESCAPE ROOM. Prova 2.Grup 2 

 

 

1. Quin és el plus mensual per desplaçament? Resposta sense decimals.  

Resposta: (101) art. 28 

+ 
2. Una jornada partida quant temps mínim té de descans? Resposta: (60) 

art. 15 

/ 
 

3. Quin article del conveni d’hoteleria regula el contracte de formació? 

Resposta: (9) 

= 
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ESCAPE ROOM. Prova 2. Grup 3 

 

1. Quin és el plus mensual pel personal que hagi d’aportar les seves eines 

per poder desenvolupar la seva funció? Resposta sense decimals.  

Resposta: (11) 

- 
2. Quin és el descans mínim en una jornada continuada? Resposta: (15) 

art.15 

+ 
3. Quin article del conveni d’hoteleria regula la suspensió de contracte? 

Resposta: (13) 

= 
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Annex 7 

ESCAPE ROOM. Prova 3 
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Annex  8 

ESCAPE ROOM. 

Enllaços dropbox 

 

21/5/5/1/:///8/8/8/./17/3/28/1/15/28/9/./16/28/26 

... 

Emparellaments lletres i números:  

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A B C D E F G H I J K L  

26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M N O P Q R S T U V W X  

 

10 11 

Y Z 
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Annex 9 

ESCAPE ROOM. 

Missatge àudio grup 1: 

https://www.dropbox.com/s/859b5oiye2h8ddh/audio%201.mp3?dl=0 

Transcripció:  

Companys, si heu arribat fins aquí potser ja no queda massa perquè pogueu escapar. 

La resposta a aquestes preguntes us servirá per avançar!!! 

1. Quina actitud adoptarem per resoldre un conflicte? (EMPÀTICA) 

2. Quan es proposen solucions a les parts per resoldre un conflicte col·lectiu, la 

intervenció és… (MEDIADORA) 

3. En quin àmbit el personal de l’empresa pot acordar la convocatòria de vaga? 

(ASSEMBLEA) 

4. Una empresa amb 300 treballadors quants membres té el seu comité? 

(TRETZE) 

Missatge àudio grup 2: 

https://www.dropbox.com/s/hj2p4f7wzsad3ij/audio%202.mp3?dl=0 

 

Transcripció:  

Companys, si heu arribat fins aquí potser ja no queda massa perquè pogueu escapar. 

La resposta a aquestes preguntes us servirá per avançar!!! 

 

1. Quina actitud adoptarem per resoldre un conflicte? (IMPARCIAL) 

2. Quan es propicia que les parts es posin d’acord per resoldre un conflicte 

col·lectiu, la intervenció és… (CONCILIADORA) 

3. Qui pot acordar la convocatòria d’una vaga? (SINDICATS) 

https://www.dropbox.com/s/859b5oiye2h8ddh/audio%201.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hj2p4f7wzsad3ij/audio%202.mp3?dl=0
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4. Una empresa amb 599 treballadors, quants membres té el seu comitè? 

(DESSET) 

 

Missatge àudio grup 3: 

https://www.dropbox.com/s/yruwexiq5m4qgw6/audio%203.mp3?dl=0 

Transcripció:  

Companys, si heu arribat fins aquí potser ja no queda massa perquè pogueu escapar. 

La resposta a aquestes preguntes us servirá per avançar!!! 

 

1. Quina actitud adoptarem per resoldre un conflicte? (NEUTRAL) 

2. Quan es propicia que les parts es posin d’acord per resoldre un conflicte 

col·lectiu, la intervenció és… (CONCILIADORA) 

3. Qui pot acordar la convocatòria d’una vaga? (COMITÈ) 

4. Una empresa amb 155 treballadors, quants membres té el seu comitè? 

(NOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/yruwexiq5m4qgw6/audio%203.mp3?dl=0
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Annex 10 

ESCAPE ROOM.  Prova 4 
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