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Resum  

 

Aquest treball pretén introduir les escape room i els jocs d’escape al món de 

l’educació com a recurs didàctic per fomentar la motivació dels alumnes i treballar 

el currículum. Es realitzarà una recerca i recull de recursos, eines activitats i 

pautes que puguin ajudar als docents a introduir aquest recurs a l’aula.  

 

A més, es presentarà una proposta didàctica basada en continguts del 

currículum de Matemàtiques de 1r d’ESO i els resultats de l’aplicació d’aquesta 

en forma de projecte pilot a les aules de l’IES Ramon Llull. Es detallarà el procés 

de creació de l’activitat així com la metodologia, l’avaluació i els continguts i 

competències del currículum d’ESO de les Illes Balears que s’hi treballen. 

 

Paraules clau: escape room, gamificació, proposta didàctica, break out educatiu 
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1- Introducció 

Els escape room o jocs de break out són experiències lúdiques, 

contextualitzades mitjançant una narrativa on els jugadors són reptats a 

aconseguir obrir una habitació o una caixa amb panys mitjançant la resolució de 

problemes enigmes o proves. 

 

Durant els darrers anys, aquestes activitats s’han convertit en fenòmens cada 

vegada més populars i estesos en la nostra societat. Aquest creixement de 

popularitat ha coincidit en el temps amb l’auge de la utilització didàctica de la 

gamificació i l’aprenentatge basat en joc. 

 

En aquest context, es presenta un anàlisi de les activitats d’escape com a 

recursos didàctics gamificadors per millorar la motivació i l’aprenentatge dels 

alumnes. 

 

En aquest treball s’ha elaborat un recull de recursos, eines i pautes per a 

l’elaboració d’escape rooms educatius així com una proposta didàctica d’un 

escape room per a classe de matemàtiques. 

 

També es presentaran els resultats i conclusions de realitzar una experiència 

pilot aplicant la proposta d’escape room a les aules. 
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2- Objectius 

Els objectius d’aquest treball són: 

 

1. Analitzar el fenomen dels jocs de escape en el món de l’educació i 

estudiar-ne les diferents formes i aplicacions 

2. Realitzar un recull de recursos, eines i activitats per facilitar 

l’elaboració de futures experiències de escape educatives. 

3. Elaborar una proposta didàctica per treballar el currículum de 

Matemàtiques de 1r d’ESO 

4. Aplicar la proposta didàctica a l’aula i analitzar-ne dels resultats  
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3- Estat de la qüestió 

La societat actual és una societat canviant que demanda noves metodologies i 

formes d’aprenentatge. Davant la desmotivació dels alumnes i la seva  baixa 

implicació a les aules, la gamificació es presenta com a un recurs molt útil per fer 

front a aquesta situació.  

 

La gamificació és un concepte que ve de l’anglès “game”. El terme va aparèixer 

el 2008 com a tendència aplicada al món empresarial (Gómez i García-

Rodríguez, 2018). Al seu llibre, Werbach & Hunter (2012) defineixen gamificació 

com “’utilització dels elements i les dinàmiques del joc en contextos externs al 

joc”(p.26) [Traducció pròpia]. 

 

En l’àmbit educatiu, la gamificació té per objectiu utilitzar els elements i 

dinàmiques del joc per motivar als alumnes i aconseguir un aprenentatge més 

significatiu. 

 

Aquest ús del joc com a recurs per a aconseguir l’aprenentatge no és nou ni 

exclusiu dels humans:  

 

En les espècies animals, el joc és una forma de simular la realitat, una 

eina d'aprenentatge que permet entrenar a l'animal a aprendre de forma 

gradual i fasejada en la resolució de problemes complexos, descomposts 

en accions més bàsiques que són practicades fins a la perfecció. (Parente, 

2016 p.12)[Traducció pròpia]. 

 

Com els animals, els humans hem utilitzat sempre el joc com element 

d’aprenentatge. Durant tota la història el joc s’ha utilitzat com a preparació per 

enfrontar-se a situacions de la vida real especialment a través de les simulacions.  
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Com explica González (2016) durant la revolució industrial, el sistema educatiu 

va ser reformat per a adaptar-se a la nova societat industrialitzada on l’important 

eren les mecàniques repetitives i la productivitat. En aquest context es va produir 

una reducció en la valorització del joc com a element d’aprenentatge i aquest va 

quedar exclòs de les aules. 

 

Tot i així, a partir dels anys 70 i 80 i amb el fenomen dels videojocs, el joc s’ha 

estudiat com a element motivador i en els últims anys la gamificació s’ha convertit 

en un dels camps més populars de la innovació educativa. 

 

La gamificació es presenta com un recurs altament útil per lluitar contra alguns 

dels problemes més estesos avui dia a les aules: la baixa motivació i la poca 

implicació dels alumnes en el seu propi aprenentatge. 

 

Com diu Rodríguez (2015): “A nivell neuronal, quan ens divertim desprenem un 

transmissor que es diu dopamina, i els seus efectes impacten directament en la 

motivació, ja que ens permet posar molta més atenció i interès en el que estem 

fent, i per tant en aprendre”(p.18) [Traducció pròpia]. Això fa de la gamificació 

una eina ideal per aconseguir augmentar la motivació dels alumnes i en 

conseqüència millorar el seu aprenentatge. 

 

Una de les altres grans virtuts del joc, és que permet que els participants 

s’equivoquin, puguin aprendre de l’error, tornar enrere i intentar una nova 

estratègia. Això fa que el joc sigui especialment interessant com a eina didàctica 

perquè permet allò que moltes vegades s’ha vengut penalitzant a l’educació 

tradicional: el dret a equivocar-se sense por i aprofitar l’error per reflexionar què 

ha fallat i dissenyar una nova estratègia millor.  

 

Aquest treball es centrarà en estudiar un cas particular de gamificació com són 

els escape room o jocs d’escape educatius. 

 

Un escape room és un model de gamificació grupal, on els participants han de 

afrontar una sèrie de reptes en un temps límit. La finalitat d'aquest joc no és 

altre que la d'aplicar els coneixements i les habilitats dels jugadors per resoldre 
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els diferents puzles i endevinalles per tal d'aconseguir «escapar» de la sala. 

(Rodríguez i González,2018, p.1)[Traducció pròpia]. 

 

Els escape room o jocs d’escape, tenen el seu origen al Japó a Kyoto a l’any 

2007, quan la companyia SCRAP va publicar el primer joc d’escape denominat 

com a tal amb el joc Real Scape Game”(Nicholson, 2015). Des de llavors, 

el  concepte s’ha anat fent cada vegada més popular i a l’actualitat hi ha multitud 

d’escape rooms per tot arreu del món.  

 

L’escape room va néixer com un negoci però el seu format ha arribat a l’àmbit 

educatiu com una interessant opció de gamificació per aplicar a l’aula que està 

guanyant popularitat en els últims anys degut a les possibilitats que ofereix. 

 

Com es diu a l’article de la revista Suma núm. 85 de Diago i Ventura-Campos 

(2017): ”Una activitat basada en una habitació d’escape pot convertir-se en un 

recurs molt interessant amb el que gamificar la nostra aula i crear oportunitats 

d’aprenentatge pels nostres estudiants”(p. 35) [Traducció pròpia]. 

 

Una de les característiques que fa que els escape rooms siguin una activitat tan 

interessant és la motivació que genera en els participants quan aquests són 

capaços de resoldre els reptes als que s’enfronten. Per a aconseguir aquesta 

motivació cal dissenyar reptes que tenguin una dificultat adequada ja que si són 

massa senzills els reptes poden causar avorriment i si són massa difícils poden 

causar ansietat.  

 

Si s’aconsegueix aquest equilibri adequat s’aconseguirà l’estat de flow, descrit 

per Csikszantmihalyi en la seva teoria del flow (CSÍKSZENTMIHÁLYI,1990),  en 

el que la persona queda completament absorta per l’activitat que està gaudint i 

el temps passa volant.  



6 
 

 

Figura 1. Estat mental en funció del nivell d'habilitat i el nivell de dificultat. Recuperada de la 
Revista SUMA nº 85 

 

A més de la generació del flow, els jocs d’escape, si es programen 

adequadament, poden aconseguir ser experiències motivadores que 

aconsegueixin un aprenentatge més significatiu dels alumnes. 

 
S’observa que les escape rooms educatives, en línies generals, resulten ser un 

recurs molt interessant per aplicar la gamificació en moments puntuals del curs 

doncs, fomenten que els alumnes gaudeixin del seu aprenentatge i en 

conseqüència millora la seva motivació i rendiment acadèmic. (Diago i Ventura-

Campos, 2017) 

 
L’aplicació dels escape room o jocs d’escape al món educatiu és encara molt 

recent però així i tot és un àmbit que està creixent a un ritme accelerat. Prova 

d’això són les múltiples propostes didàctiques d’escape room educatius com els 

de (Rodríguez y González, 2010) , el de (Iglesias et al, 2016), el de  (Diago i 

Ventura-Campos, 2017) o el de (Salmerón, 2018). 
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Tot i ser un fenomen recent, es pot observar que és una tendència en creixement, 

que sembla que ha arribat per quedar-se i lluitar contra la desmotivació i l’apatia 

a les aules en forma d’eina per augmentar la motivació i la participació dels 

alumnes i aconseguir un aprenentatge més significatiu. 

 

4- Recull de recursos per a l’elaboració d’activitats d’escape 

educatives 

 

A l’hora d’elaborar activitats d’escape educatives existeixen multitud d’eines i 

recursos que són de gran utilitat per a la creació de proves i materials. Amb 

l’objectiu de facilitar l’elaboració de escapes educatius, a continuació, es 

presenta un petit recull de recursos, eines i activitats. 

 

Per a l’elaboració d’aquest recull de recursos s’ha consultat la guia de Negre et 

al (2018) que és una guia elaborada conjuntament per un grup de docents que 

han compartit les seves experiències i recursos del món dels jocs d’escape. 

 

A continuació es llisten alguns recursos tipus per ajudar a la creació de jocs 

d’escape educatius: 

 

MSQRD: Aplicació mòbil que permet la creació de vídeos amb multitud de filtres. 

És una alternativa a l’ús d’Instagram o Snapchat que no precisa de tenir un 

compte a aquestes xarxes socials i permet gravar vídeos de fins a 30s amb 

multitud de filtres que poden convertir al professor en un astronauta, un vampir, 

una persona major etc. Aquest recurs resulta molt útil per a crear el vídeo 

introductori de l’experiència. 

 

 

Figura 2. Logo de l'aplicació MSQRD 
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Voice Changer: Aplicació mòbil que permet gravar missatges de veu i 

distorsionar la veu per a què no es reconegui. Amb aquesta aplicació es poden 

gravar missatges de personatges. Serveix per a què els alumnes rebin missatges 

del malvat o del protagonista o l’ajudant en algun moment de l’activitat (explicació 

inicial, pistes...) 

 

Fake phone text: En aquesta pàgina es poden generar conversacions falses de 

whatsapp. Aquest recurs és útil per a construir la narrativa i aconseguir la 

immersió en la història. 

http://www.fakephonetext.com 

 

Figura 4. Exemple de conversa de mòbil generada amb Fake phone text .Imatge creada a la 
web: http://www.fakephonetext.com 

 

Festisite:  Aquest web resulta de gran utilitat a l’hora de crear pistes i material 

d’ambientació pel joc. Permet crear missatges escrits en forma de laberint, 

d’espiral, en forma de jeroglífics etc. A més, permet la creació de codis QR i de 

Figura 3. Logo de la aplicació Voice Changer 

http://www.fakephonetext.com/
http://www.fakephonetext.com/
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tot tipus de material d’ambientació personalitzat com targetes de crèdit, DNIs, 

pòsters, senyals de tràfic etc. 

https://www.festisite.com/text-layout/maze/ 

 

WorksheetWorks: En aquest web es pot trobar un generador de fitxes de tots 

els blocs temàtics a més de fulls isomètric, quadriculats i tot tipus de plantilles; 

però la part més interessant pel que fa al disseny de proves d’escape rooms és 

la que permet generar un missatge en una plantilla de coordenades.  

 

Existeixen 2 modalitats de prova: una en la que és generen lletres aleatòries al 

mapa de coordenades i, donades les coordenades de cada una de les lletres que 

conformen el missatge, és troba la solució (Figura 8); i una altra en la que es 

donen un conjunt de coordenades i pintant els punts indicats és dibuixa el 

missatge secret sobre el gràfic (Figura 7). 

 

Aquest tipus de prova és essencialment interessant per treballar les coordenades 

cartesianes i els punts a l’assignatura de matemàtiques. Només amb introduir el 

missatge desitjat es crea automàticament el full del missatge amb coordenades 

i el full de respostes. 

https://www.worksheetworks.com/math/geometry/graphing/message-from-

points.html 

Figura 5. Laberint amb missatge creat amb festisite 

Figura 6. Carnet de conduir creat amb 
festisite 

https://www.festisite.com/text-layout/maze/
https://www.worksheetworks.com/math/geometry/graphing/message-from-points.html
https://www.worksheetworks.com/math/geometry/graphing/message-from-points.html
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PuzzleMaker: Aquest web permet la creació de sopes de lletres en les que 

s’amaga un missatge secret. Resulta molt útil per crear proves. 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupFor

m.html 

 

Figura 9. Exemple de sopa de lletres amb missatge ocult creada amb PuzzleMaker 

 

The Teacher’s Corner: Permet generar mots encreuats automàticament 

simplement s’han d’introduir les paraules amb les seves respectives definicions. 

Un exemple n’és el de la prova 2 de la proposta didàctica.  

Figura 8.Prova generada amb WorkSheetWorks 

Figura 7. Exemple de prova generada amb 
WorksheetWorks 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupForm.html
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupForm.html
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https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/ 

The Teacher's Room: En aquesta pàgina s’hi pot trobar un generador de 

missatges secrets codificats en diferents símbols amb taules per descodificar-

los. Els codis secrets són un dels recursos més populars de les activitats 

d’escape. 

http://www.theteachersroom.net/secretmessage/secretmessage.html 

 

Figura 10. Exemple de missatge encriptat i decodificador generat amb The teacher's room 

 

Snotes: Aquesta pàgina permet crear codis secrets que nomes és poden llegir 

si el full és posa horitzontal en línia amb els ulls i és va girant sobre l’eix Z. Precisa 

registrar-se però és un generador de missatges secrets bastant original. 

https://snotes.com 

 

 

Go QR: Aquesta pàgina permet crear codis QR que redireccionin cap a un enllaç 

o que tenguin un missatge ocult. 

 

Figura 12. Codi QR creat amb GoQR 

Figura 11 Exemple de codi secret generat amb Snotes 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/
http://www.theteachersroom.net/secretmessage/secretmessage.html
https://snotes.com/
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Flippity: Aquesta web permet utilitzar una plantilla per crear panys virtuals amb 

fulls de càlcul de google. Simplement s’han d’introduir la pregunta i la resposta 

desitjada per a cada pany. Clicant a cada pany l’alumne es trobarà amb una 

pregunta que haurà de resoldre correctament per aconseguir desbloquejar el 

pany. 

http://www.flippity.net/ScavengerHunt.asp 

 

NowEscape: En aquest blog es pot trobar un recull d’idees sobre la creació de 

proves per escape rooms. 

https://nowescape.com/blog/100-more-great-escape-room-puzzle-ideas/ 

 

Binary Translator: Aquesta pàgina permet codificar texts en binari.  

http://www.binarytranslator.com/ 

 

ClassTools: En aquest web es poden trobar varis recursos interessants per als 

jocs d’escape. Un exemple en són els cronòmetres de compte enrere 

configurables. És interessant perquè es poden posar diversos cronòmetres a 

l’hora i d’aquesta manera fer el seguiment dels diferents grups en una 

configuració d’escape room competitiu. A més, es pot afegir música durant el 

compte enrere.  

 

Per altra banda, al web s’hi poden trobar altres recursos interessants com un 

generador de codis QR, un generador de mots encreuats, i un generador de 

encapçalaments de notícies i de perfils de “fakebook”, un imitador de facebook  

https://www.classtools.net/ 

 

Figura 13 Panys creats amb flippity 

http://www.flippity.net/ScavengerHunt.asp
https://nowescape.com/blog/100-more-great-escape-room-puzzle-ideas/
http://www.binarytranslator.com/
https://www.classtools.net/
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Com s’ha comentat anteriorment, la majoria d’aquests recursos es troben 

recollits a la guia de Negre et al (2018). A la guia, a més de molts d’aquests 

recursos, s’hi pot trobar un recull d’experiències d’escape dutes a terme per 

diferents docents que poden servir d’inspiració per a la creació de noves 

activitats d’aquest tipus. 

 

A més dels recursos recollits aquí i els del document mencionat, internet ofereix 

una font gairebé il·limitada de recursos útils i seria absurd intentar recollir-los 

tots. És per això que en aquest apartat només s’ha fet un petit recull variat de 

mostra per presentar algunes de les eines més interessants i dotar als docents 

interessats d’una base de recursos que els serveixi com a punt de partida per a 

la creació d’experiències d’escape educatives. 

 

5- Recomanacions i pautes per dissenyar un escape room 

educatiu 

 

Per facilitar als docents interessats l’elaboració d’experiències d’escape 

educatives, seguidament es presenten un recull de recomanacions, pautes i 

passos fonamentals per a la planificació d’aquest tipus d’activitats.  

 

Una vegada que es decideix planificar una activitat d’escape educatiu és 

imprescindible definir els següents aspectes per aconseguir-ne un bon resultat. 

 

5.1- Objectius  

El punt clau a l’hora de dissenyar una experiència d’escape és saber què es vol 

aconseguir amb la seva aplicació i quins continguts i competències s’hi 

treballaran. És important descriure de manera clara i precisa els objectius, 

d’aquesta manera es facilitarà el disseny i l’avaluació de l’activitat. 

 

A més dels objectius curriculars específics és important definir els objectius 

generals de l’activitat (cohesió de grup, motivació, aplicació dels continguts, 

repàs...) 
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Els objectius de l’activitat seran claus per decidir el moment idoni per dur-la a 

terme. Normalment els jocs d’escape es solen realitzar: 

 

• A principi de curs si l’objectiu principal és la cohesió del grup.  

 

• Al començament d’una unitat didàctica si el que el vol és motivar i 

despertar la curiositat dels alumnes cap al tema. 

 

• Durant la unitat didàctica si es vol treballar la comprensió del tema. 

 

• A final de la unitat didàctica o a final de curs si l’objectiu principal és el 

repàs i la consolidació del tema. 

 

El moment idoni dependrà dels objectius i de les característiques de la classe. 

Els exemples anteriors són només recomanacions. 

 

5.2- Destinataris i espais 

 

Per dissenyar una experiència d’escape educativa és essencial decidir el context 

en el que es durà a terme: a quina classe o classes anirà destinat i en el marc 

de quina assignatura o assignatures. 

 

Existeixen molts tipus d’experiències d’escape i la seva característica d’activitat 

transversal i flexible permet que amb elles es pugui treballar de manera conjunta 

continguts de varies assignatures si així es desitja. 

 

Com en la programació de tota activitat didàctica, és fonamental determinar 

quins seran els alumnes als quals s’adreça l’activitat i, d’aquesta manera, 

adaptar el disseny del joc a les particularitats, necessitats i característiques del 

grup.  
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El nombre de jugadors és imprescindible per posteriorment planificar el model 

de joc i els equips. També és important decidir quina serà l’aula o l’espai en el 

que es durà a terme l’activitat ja que serà determinant a l’hora d’elegir el model 

de joc i de dissenyar-lo. 

 

5.3- Tipus d’experiència d’escape 

Un cop se sap quin és el grup al que anirà destinada l’activitat, el següent pas és 

decidir quin tipus d’experiència d’escape s’adapta millor al context en què es vol 

realitzar i els objectius que es pretenen aconseguir. Les experiències o jocs 

d’escape es poden classificar en 3 tipus en funció de l’objectiu últim del joc: 

 

• Escape room: l’objectiu final del joc és aconseguir sortir d’una habitació 

on els alumnes han estat tancats al començament del joc. 

 

• Break in: Al contrari que al model anterior, l’objectiu és aconseguir entrar 

a una habitació. Aquest format és menys comú que l’escape room. 

 

• Breakout: l’objectiu final és aconseguir obrir una “caixa especial” que té 

un significat concret dins la narrativa en la que s’emmarca el joc. 

 

L’elecció de model dependrà de les preferències del docent dissenyador, les 

característiques de la classe objectiu i, especialment, dels espais disponibles.  

 

Els 3 models ofereixen una gran flexibilitat i compleixen amb els objectius que es 

pretenen aconseguir amb una activitat d’aquestes característiques.  

 

5.4- Narrativa 

Un dels punts clau de tota experiència d’escape educatiu és la narrativa. És un 

dels elements clau de l’escape room com a experiència de gamificació ja que 

dota a l’activitat d’un fil conductor a través d’una temàtica que situa l’acció del joc 

en un marc imaginari en el que es desenvoluparà l’acció del joc.  
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D’aquesta manera es dóna un sentit simbòlic a l’activitat al mateix temps que es 

defineix l’objectiu intern del joc (aconseguir l’antídot per salvar-se, obtenir la clau 

màgica...).  

 

Amb la narrativa s’aconsegueix donar un sentit i una justificació a l’activitat més 

enllà de la resolució de proves o enigmes inconnexos. A més, facilita la immersió 

dels alumnes dins l’activitat assignant-los un rol i una missió, aconseguint així 

augmentar la seva motivació i interès pel joc. 

  

L’ideal és elegir una narrativa que resulti interessant o atractiva pel grup que 

realitzarà l’activitat.  

Existeixen molts de tipus de temàtiques. Especialment per als primers dissenys, 

és una bona pràctica consultar temàtiques d’altres escape rooms, educatius o 

no, per agafar idees interessants. 

 

La narrativa inclou la definició d’un món o context, d’uns personatges, d’una 

història i d’uns objectius. Alguns dels gèneres i històries més freqüents són: 

 

-Gèneres: 

• Època actual  

• Lloc i moment concret (segle XVIII - actualitat)  

• Terror  

• Fantasia  

• Ciència / Laboratori  

• Futur / Tecnologia Militar  

• Habitació de Jocs  

• Dibuixos Animats  

• Estacional (Nadal, Halloween, Pasqua ...)  

• Escola 

-Conceptes: 

• Escapar d'algun lloc (masmorra, presó ...)  

• Escapar (de forma genèrica, sense cap narrati va)  

• Investigar un crim o misteri  

• Esdeveniment sobrenatural  

• Resoldre un assassinat  

• Desactivació d’un artefacte explosiu  
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• Ser aventurers 

• Missió d'espionatge  

• Cometre un atracament  

• Trobar algú desaparegut  

• Ajudar a crear alguna cosa (una poció, un antídot, una cura ...) 

• Operacions militars  

• Alliberar algú 

.Nicholson, S. (2015) [Traducció pròpia] 

  

Segons el model de joc elegit i del temps i espais de què es disposi per muntar 

l’escape room es poden construir narratives i ambientacions més o menys 

complexes.  

  

Tot i que no és imprescindible, fer que les proves estiguin relacionades amb la 

temàtica elegida i construir una ambientació d’algun tipus amb elements 

decoratius o personatges de la història ajuda a la immersió dels alumnes en el 

joc. 

 

5.5- Punt de partida 

Per introduir la narrativa i l’activitat és sol introduir algun element específic que 

aconsegueixi captar l’atenció dels alumnes i despertar la seva curiositat. És el 

que alguns autors denominen “el primer wow”. 

 

Per introduir la història hi ha multitud de formes. Algunes de les més habituals 

són amb la visualització d’un vídeo, la lectura d’un missatge o d’una carta, la 

introducció de la història per part d’un dels personatges... 

 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el mètode elegit s’ha d’aconseguir captar 

l’atenció i la curiositat dels alumnes i ficar-los en context. 

 

5.6- Informació general i regles del joc 

Les regles són un dels elements bàsics del joc i serveixen per establir les normes 

i els límits del què és vàlid i el que no. Les normes serveixen per a què el joc 
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sigui controlable, limitant les accions dels jugadors, regulant el sistema de joc i 

indicant els sistemes de puntuació i victòria. 

 

És imprescindible que es comuniquin les normes al començament del joc i que 

aquestes siguin clares i senzilles. Normalment les normes de les escape room 

solen incloure: 

 

-Temps límit 

-Formació dels equips 

-Tractament del material (no fer-lo malbé, no utilitzar la força...) 

-Nombre de pistes/ajudes possibles i forma d’obtenir-les 

-Altres normes pròpies del joc 

 

5.7- Proves, equips i flux del joc 

A l’hora de dissenyar la dinàmica del joc i la seqüència de proves, és 

imprescindible decidir quin serà el flux del joc i la dinàmica d’aquest.  

 

En primer lloc, s’ha de decidir quin serà el mode de joc. Podem classificar les 

dinàmiques més comuns dins 3 grans grups: 

 

• Cooperatiu en petits grups contra el sistema: En aquest mode de joc els 

alumnes juguen en petits grups que, en algun punt hauran de col·laborar 

entre ells per aconseguir els seus objectius. 

 

• Lliure individual contra el sistema: En aquest mode de joc els alumnes 

juguen contra el sistema sense equips amb una dinàmica lliure. Aquest 

mode no es recomana per gran grups ja que sol portar al caos. 

 

• Joc competitiu en petits grups contra el sistema: En aquest cas l’activitat 

es realitza per equips que competeixen entre ells i contra el sistema al 

mateix cop. Es tracta d’una dinàmica purament competitiva en què el 

primer equip en superar les proves és el guanyador. 
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Una vegada decidit el mode de joc s’ha de decidir el nombre de integrants dels 

equips i la forma de fer-los. Es sol aconsellar construir grups heterogenis amb 

perfils de jugadors diversos.  

 

Un cop construïts els equips s’ha de decidir el model de flux. Alguns dels models 

més habituals segons la classificació de Nicholson, S. (2015) són: 

 

• Model obert: les proves són independents entre sí i per tant, no s’han de 

resoldre en un ordre determinat. 

 

Figura 14. Esquema de model obert. Font: Instituto de la Juventud d’Extremadura (2018) 

 

• Model seqüencial: Cada prova precisa de la solució de la prova anterior 

per poder-se completar. De la resolució de cada una de les proves s’obté 

una pista que permet la resolució de la següent. 

 

Figura 15. Esquema de model seqüencial. Font: Instituto de la Juventud d’Extremadura 
(2018) 

 

• Model basat en la trajectòria: és una combinació dels dos models 

anteriors. Consisteix en varies vies seqüencials que s’encaminen cap a 

l’objectiu. 



20 
 

 

Figura 16 Esquema de model basat en la trajectòria. Font: Instituto de la Juventud 
d’Extremadura (2018) 

De la combinació dels models de flux anteriors se’n poden obtenir multitud de 

models més complexos. Segons els objectius de l’escape room i la classe 

participant serà més adient elegir un model o un altre. 

 

Decidit el model de joc, només queda decidir les proves. El contingut de les 

proves es decidirà en funció dels objectius de l’experiència d’escape i dels 

continguts i competències que es vulguin treballar.  

 

A l’hora de dissenyar les proves, a més dels objectius, s’han de tenir en compte 

alguns aspectes fonamentals: la dificultat de les proves ha de ser adequada i la 

prova s’ha de poder completar en el temps programat. A més, resulta enriquidor 

per a l’activitat que les proves contenguin elements de la narrativa i que hi hagi 

diferents tipus de proves per a satisfer als diferents tipus de jugadors. 

 

El model de joc i elegit i les proves han de tenir en compte la diversitat de la 

classe. Alguns exemples de disseny que permeten atendre a la diversitat són: 

 

• Incloure proves de diferents tipus que tenguin en compte les fortaleses i 

debilitats dels alumnes i que permetin que tots es puguin sentir 

protagonistes i aportar al grup. 

 

• Treballar per grups cooperatius de manera que els alumnes puguin 

col·laborar i ajudar-se entre sí. 
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• Incloure proves de diferents nivells i dificultats de manera que tots els 

alumnes tenguin proves que s’adeqüin a les seves necessitats. Es poden 

incloure proves extra o enigmes ocults que no siguin imprescindibles per 

completar el joc però que donin punts extra o desbloquegin un camí o 

alguna opció diferent del joc en cas de tenir alumnes molt ràpids o d’altes 

capacitats. 

 

• Es poden planificar diferents recorreguts que arribin a la prova final amb 

proves diferents que estiguin adaptades a las característiques de cada un 

dels grups participants.  

 

És recomanable provar l’experiència abans de portar-la a les aules per 

comprovar-ne el funcionament i tenir un bon control del temps. A més és 

important la creació d’un full de respostes i de flux del joc per poder anar seguint 

l’evolució dels alumnes. 

 

5.8- Material  

Un cop dissenyat el joc, serà fonamental fer una llista amb tot el material 

necessari. En aquest apartat s’haurà de tenir en compte tant el material destinat 

a l’ambientació com el material necessari pel desenvolupament del joc. 

 

Depenent del tipus d’experiència d’escape i del disseny concret de cada cas 

particular els materials necessaris variaran.  

Alguns dels materials típics per a dur a terme aquest tipus d’experiències són: 

 

• Caixes 

• Panys 

• Cronòmetre 

• Material d’ambientació 

• Altres 
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5.9- Avaluació de l’activitat 

Per a què l’activitat sigui completa i per poder controlar si s’aconsegueixen els 

objectius plantejats i saber com millorar-la en futurs dissenys és fonamental 

realitzar una avaluació al final de l’activitat. 

 

Tenir un temps de reflexió final sobre l’activitat és fonamental per aconseguir que 

els alumnes analitzin la seva actuació durant l’activitat i reflexionin sobre què han 

après, a quines dificultats s’han enfrontat, com els han intentat superar i quines 

estratègies els han resultat efectives i quines no. És important que l’avaluació es 

faci tant a nivell individual com a nivell de grup. 

 

En funció dels objectius inicials de l’activitat és dissenyaran uns tipus d’activitats 

d’avaluació o una altres.  

 

L’ideal és que els dos tipus d’avaluació següents hi estiguin presents: 

 

-Avaluació formadora: per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

 

-Avaluació formativa: per a què el professor pugui millorar la seva tasca i saber 

com dissenyar millor activitats d’aquest tipus per properes ocasions. 

 

Per a aconseguir-ho, es proposa que l’activitat d’avaluació contengui una part 

d’autoavaluació, en que els alumnes s’avaluaran a sí mateixos; una de 

coavaluació, en què avaluaran el desenvolupament del grup i una última 

d’avaluació de l’activitat, que pugui donar al professor informació de les dificultats 

dels alumnes i de què canviar per aconseguir un millor aprenentatge dels 

alumnes en futures experiències. 

 

A més de l’avaluació dels alumnes, durant la experiència és important que el 

professor observi i avaluï el desenvolupament del joc i l’activitat dels alumnes. 

Els ítems a avaluar dependran dels objectius de l’activitat, així com els 

instruments d’avaluació. 
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Alguns exemples d’instruments d’avaluació típics per aquest tipus d’activitat són 

les rúbriques, les dianes d’avaluació, les fitxes de seguiment del joc o els 

qüestionaris d’avaluació. 

 

Les rúbriques i les fitxes de seguiment de joc es solen utilitzar pel professor per 

avaluar l’activitat dels alumnes durant l’activitat, mentre que les dianes i els 

qüestionaris d’avaluació es passen als alumnes un cop finalitzat el joc per a què 

avaluïn, la seva actuació i la del grup (autoavaluació i coavaluació).  

 

Alguns exemples d’aquestes eines són els utilitzats per a l’ elaboració de la 

proposta didàctica es poden trobar a l’Annex 2. 

  

6- Proposta didàctica 

Després d’haver analitzat els escape room com a recurs educatiu i haver realitzat 

un recull de recursos i proves per a la seva elaboració, es procedeix a presentar 

una proposta didàctica de break out aplicat a la classe de matemàtiques. 

 

La proposta que es presenta a continuació es va dissenyar amb l’objectiu de 

servir de repàs del curs i ajudar als alumnes a preparar l’examen global d’una 

manera motivadora i engrescadora, que potenciés que s’esforcessin i 

aprenguessin el màxim possible. 

 

6.1- Disseny de la proposta 

A l’hora d’elaborar una proposta pràctica el primer pas es concretar a qui va 

destinada. Es va decidir que la prova pilot es realitzaria amb una classe de 1r 

d’ESO de l’IES Ramon Llull de Palma i per tant aquesta classe va ser el model 

per dissenyar la experiència de escape.  

 

Es va elegir aquesta classe perquè és una de les classes en què vaig realitzar la 

meva intervenció en el període de  pràctiques del màster i es va consensuar amb 

la tutora de pràctiques que aquest grup era el més adequat per a dur a terme 

l’activitat. 
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6.1.1- Programació de l’escape room 

 

Nivell educatiu: Secundària 

Curs: 1r d’ESO 

Àrea/Matèria: Matemàtiques 

Nombre de jugadors: 29 

 

Descripció de la classe: La classe pilot del projecte és una classe de primer 

d’ESO de l’IES Ramon Llull de Palma. Es tracta d’un primer de seccions 

europees, bastant homogeni i amb un nivell mig-alt en matemàtiques. És una 

classe participativa. 

 

Data de realització: 3 de Maig de 2019. 

Es va decidir aquesta data perquè era la classe prèvia a l’examen global i 

d’aquesta manera es va aprofitar el joc d’escape com a repàs. 

 

Continguts: 

A continuació es detallen els continguts del currículum de les Illes Balears de 

Matemàtiques d’ESO establert en el Decret 34/2015 del 15 de Maig: 

• Bloc 1. Processos, mètodes i actituds en matemàtiques: 

-Planificació del procés de resolució de problemes 

-Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds 

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

 

• Bloc 2. Nombres i àlgebra: 

- Nombres negatius 

- Nombres enters. Operacions 

- Fraccions. Fraccions equivalents. Operacions amb fraccions 

- Mínim comú múltiple de dos o més nombres naturals. 

- Càlculs amb percentatges 

-Iniciació al llenguatge algebraic. 

-El llenguatge algebraic per simbolitzar relacions. Valor numèric d’una 

expressió algebraica 
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-Operacions amb expressions algebraiques senzilles. 

-Equacions de primer grau amb una incògnita. Resolució. 

 

• Bloc 3. Geometria: 

-Elements bàsics de la geometria del pla. 

-Paral·lelisme i perpendicularitat. 

-Angles i les seves relacions 

-Classificació de quadrilàters  

 

Estàndards d’aprenentatge: 

• Bloc 1. Processos, mètodes i actituds en matemàtiques: 

2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de 

problemes, fent els càlculs necessaris i comprovant les solucions 

obtingudes.  

2.1. Analitza i comprèn l’enunciat dels problemes (dades, relacions entre 

les dades, context del problema).  

2.2. Valora la informació d’un enunciat i la relaciona amb el nombre de 

solucions del problema.  

6. Desenvolupa actituds adequades per al treball en matemàtiques: 

esforç, perseverança, flexibilitat i acceptació de la crítica raonada.  

8.2. Es planteja la resolució de reptes i problemes amb la precisió, la cura 

i l’interès adequats al nivell educatiu i a la dificultat de la situació. 

9. Superar bloqueigs i inseguretats davant la resolució de situacions 

desconegudes 

10. Reflexionar sobre les decisions preses i aprendre’n per a situacions 

futures similars.  

 

• Bloc 2. Nombres i àlgebra: 

1.Emprar nombres naturals, enters, fraccionaris, decimals i percentatges, 

les seves operacions i propietats per recollir, transformar i intercanviar 

informació i resoldre problemes. 
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3. Desenvolupar, en casos senzills, la competència en l’ús d’operacions  

combinades com a síntesi de la seqüència d’operacions aritmètiques, 

aplicant correctament la jerarquia de les operacions. 

5.1. Identifica i discrimina relacions de proporcionalitat numèrica i les 

empra per resoldre problemes en situacions quotidianes. 

2.3. Identifica i calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de 

dos o més nombres naturals mitjançant l’algoritme adequat i els aplica a 

la resolució de problemes contextualitzats 

2.7. Troba fraccions equivalents i simplifica fraccions, per aplicar-ho a la 

resolució de problemes. 

 3.1. Fa operacions combinades entre nombres enters i fraccionaris. 

6.3 Utilitza les identitats algebraiques notables i les propietats de les 

operacions per transformar expressions algebraiques. 

7.1 Comprova, donada una equació (o un sistema), si un nombre és (o 

uns nombres són) la solució. 

 

• Bloc 3. Geometria: 

1. Reconèixer i descriure figures planes i els seus elements i propietats 

característics per classificar-les, identificar situacions, descriure el context 

físic i abordar problemes de la vida quotidiana. 

1.3 Classifica els quadrilàters i els paral·lelograms atenent el paral·lelisme 

entre els costats oposats i coneixent les seves propietats referents a 

angles, costats i diagonals. 

1.4 Identifica les propietats geomètriques que caracteritzen els punts de 

la circumferència i el cercle. 

 

Competències clau 

Les competències que es treballaran amb aquesta activitat són: 

 

• Competència Matemàtica: Es treballa la competència matemàtica ja que 

l’activitat requereix del desenvolupament d’estratègies, la resolució de 

problemes, el càlcul, la comunicació matemàtica i el raonament lògic. 
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• Competència lingüística: En aquesta activitat es treballa la competència 

lingüística ja que els alumnes hauran de ser capaços de comunicar les 

seves idees, estratègies i solucions per aconseguir completar l’activitat. A 

més hauran de comprendre les pistes i els enunciats dels problemes i 

saber identificar les idees clau. 

 

Acompliments: 

-CL1.1 Entén la informació explícita 

-CL1.3 Entén el propòsit bàsic del missatge. 

-CL1.15 Utilitza tècniques per iniciar, mantenir i acabar una 

conversa cara a cara 

-CL1.16 Sap escoltar i reclamar l’atenció de l’interlocutor. 

-CL1.18 Respecta el torn de paraula en les converses. 

-CL1.21 Demana que li repeteixin el que s’ha dit quan no ho ha 

comprès. 

-CL2.9 Utilitza la informació rebuda per a l’objectiu proposat. 

-CL4.7 Respecta les diferències d’opinió manifestades pels altres 

en les situacions de treball cooperatiu. 

 

• Competència d’aprendre a aprendre: aquesta competència també es 

treballarà durant l’activitat doncs els alumnes hauran d’identificar les 

seves dificultats i mancances i hauran de dissenyar estratègies per 

aconseguir aprendre el que no tenen completament assolit ja sigui amb 

l’ajuda dels companys, de les pistes dels professors o amb el material 

disponible. 

 

Acompliments: 

-AA1.1 Aplica diferents estratègies per resoldre dubtes i dificultats 

(demanar dubtes a companys i professors...)  

-AA1.2  Pren consciència de les errades i intenta esmenar-les   

-AA1.3 Ajuda els companys a aprendre una cosa que ha ja après 

-AA1.5 Té capacitat per treballar cooperativament (parelles, equips, 

grup classe) 

-AA1.14 Expressa emocions positives envers les tasques . 
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-AA3.5 Es capaç de resoldre els dubtes dels companys i ajudar-les 

a consolidar els aprenentatges 

 

 

• Competència social i cívica: Durant l’activitat els alumnes hauran de fer 

feina en grup i col·laborar entre ells a més de decidir les diferents 

estratègies i coordinar-se el que requereix de competències socials i 

cíviques. A més hauran de jugar respectant el material  i les normes del 

joc. 

 

Acompliments: 

-CSC1.3 Actua amb autonomia davant de problemes, sense deixar-

se influir per pressions externes, individuals o de grup. 

-CSC1.9 Ajuda als companys que ho necessitin 

CSC1.7 Identifica i assumeix situacions d'incompliment de les 

normes i preveu les conseqüències del seu incompliment 

-CSC1.11 Se sent part del centre i s'implica i gaudeix amb les 

activitats escolars 

 

 

• Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor: L’èxit en el joc vendrà 

determinat per la capacitat dels alumnes per saber dissenyar una 

estratègia per enfrontar-se a la situació que se’ls planteja i ser capaços 

de superar totes les proves en el temps que tenen. Per tant, aquesta 

competència serà clau en l’activitat. 

 

Acompliments: 

-SIEE1.1 Confia en les seves pròpies aptituds i habilitats 

-SIEE1.3 Controla els seus sentiments negatius davant situacions 

de frustració 

-SIEE1.7 Cerca solucions davant les dificultats que pugui trobar a 

les seves activitats habituals 

-SIEE1.12 Fa un bon ús del temps disponible 

-SIEE2.8 Es mostra actiu durant un procés continuat de feina 
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-SIEE2.9 Contagia ànim positiu i influeix en els altres 

 

Model de joc d’escape: Breakout edu. 
El model a utilitzar és un break out educatiu, és a dir, l’objectiu del joc serà 

aconseguir obrir una sèrie de caixes i panys que dins el context simbòlic de la 

història dissenyada tendran un significat determinat. 

 

Es va seleccionar aquesta modalitat de joc d’escape per a la prova pilot ja que 

era el que millor s’adaptava al context de l’institut. 

 

Localització: Aula de 1r E 

Per decidir les localitzacions del breakout es va buscar si hi havia aules 

suficientment grans lliures durant l’hora de matemàtiques i la d’abans del dia del 

break out. Es va plantejar fer l’activitat a l’aula de plàstica ja que complia amb els 

requisits de disponibilitat temporals però finalment es va decidir que no era prou 

gran i per tant s’utilitzaria com a aula auxiliar per a fer el happening però que el 

desenvolupament de l’activitat es duria a terme a l’aula de 1r E. 

 

Narrativa: Els alumnes seran atacats per un malvat que els infectarà amb un 

virus i hauran d’aconseguir l’antídot per salvar-se i sobreviure. 

 

Una de les claus per aconseguir un breakout exitós és que tengui una narrativa 

que contextualitzi l’activitat dins el marc d’una història on es presenti als alumnes 

una situació de partida que motivi als alumnes a resoldre les activitats per 

aconseguir un objectiu final. 

 

Després d’analitzar multitud d’exemples de narratives es va decidir optar per un 

context en que els alumnes eren atacats per un malvat doctor (Mr Virus) que els 

infectaria amb un nano virus letals. D’aquesta manera l’objectiu de l’escape room 

seria aconseguir obrir les caixes per obtenir l’antídot i salvar-se a més d’esbrinar 

on s’amagava el malvat. 

 

Per dissenyar la història es va partir de les preguntes següents: 
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• Què hi haurà a la caixa?  

Hi haurà 2 tipus de caixes. Una caixa objectiu que serà l’objectiu últim del 

breakout que a l’interior tendrà l’antídot i les caixes inicials que cada grup 

haurà d’ aconseguir obrir per obtenir la clau per obrir la caixa principal.  

 

• Qui ho ha ficat a la caixa i perquè es troba allà dins?  

Mr Virus, el malvat de la història, serà el responsable d’haver-ho introduït 

tot a les caixes ja que tot forma part d’un joc que ha organitzar per reptar 

als alumnes a aconseguir l’antídot perquè és un sociòpata que acostuma 

a fer participar a les seves víctimes en jocs d’aquest tipus si es volen 

salvar. 

 

• Per què els alumnes han d’aconseguir obrir les caixes i jugar?  

Perquè han estat infectats amb un virus letal i la seva supervivència depèn 

de que aconsegueixin l’antídot. A més obrint la caixa podran obtenir 

l’amagatall del malvat i acabar amb ell per sempre. 

 

Regles del joc i organització: 

1) Objectiu de l’activitat: Classe de repàs de continguts per l’examen 

global. Tots els alumnes hauran de participar i resoldre totes les proves. 

 

2) Temporalització: El temps per resoldre l’activitat serà de 55 min 

 

3) Ús del material: No es podrà fer malbé el material ni utilitzar la força per 

obrir les caixes ni els panys. El material haurà de ser retornat al professor 

en acabar l’activitat excepte aquell que el professor indiqui que no és 

necessari. Es pot escriure a les pistes i els alumnes se les poden quedar 

per repassar. 

 

4) Organització: Es treballarà en grups cooperatius de 4 o 5 persones. Els 

equips poden interactuar entre ells si ho precisen. 
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5) Preguntes i material disponible: els alumnes podran consultar el llibre i 

el quadern i demanar un màxim de 3 pistes per equip al professor. No es 

podran utilitzar mòbils durant l’activitat. 

 

6) Normes addicionals: Els alumnes no podran menjar-se l’antídot fins que 

el professor els doni permís. Hauran de compartir l’antídot de manera 

justa entre tots els participants. 

 

Presentació de l’experiència i de les normes del joc: 

Per introduir el context i les regles del joc s’utilitzarà un format de carta. Els 

alumnes rebran una carta que els explicarà que han estat infectats per el malvat 

Mr Virus i que si es volen salvar hauran de superar les proves que els ha preparat 

i d’aquesta manera aconseguir l’antídot i l’amagatall del malvat.  

 

La carta introductòria que es va utilitzar es pot trobar a l’Annex 1. 

 

Descripció del flux i les proves del joc: 

El sistema de joc consistirà en un sistema de petits grups cooperatius(5-6 

persones) que competiran contra el sistema encarnat per Mr Virus, el malvat de 

la història. 
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El flux o desenvolupament del joc es descriu en el diagrama següent: 

 

Per començar, els alumnes es traslladaran a l’aula de plàstica on la professora 

1 els llegirà la carta descrita a l’apartat anterior. A continuació, se’ls entregaran 

uns trossos de paper que es correspondran amb parts d’una imatge que hauran 

de completar trobant els companys que tenguin les peces restants. Cada una de 

les imatges es correspondrà amb un nombre i color d’equip.  

 

Es va decidir que els equips es farien de manera aleatòria ja que el grup amb el 

que es va fer el joc era un grup bastant homogeni. Es va triar aquesta activitat 

per fer els grups perquè és una forma ràpida de fer els grups començant amb 

una prova senzilla. Fer els grups de manera aleatòria evita que hi hagi problemes 

a l’hora de formar grups o que hi hagi alumnes que es quedin sense grup. 

 

Figura 17. Descripció del flux del break out dissenyat 
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Mentre els alumnes es posen en context amb la carta i fan grups, la professora 

2 col·locarà les caixes amb les seves pistes corresponents de manera distribuïda 

per la classe i iniciarà el cronòmetre que es projectarà a la pissarra digital. 

 

Una vegada formats els grups, els alumnes tornaran a la seva aula on es 

trobaran una caixa principal damunt la taula del professor amb l’etiqueta “Antídot” 

i 6 caixes més distribuïdes per la classe, cada una amb el nom i color de l’equip 

al que va dirigida. 

 

Cada una de les caixes estarà tancada amb un pany amb codi de 3 dígits excepte 

la de l’antídot que en tendrà dos.  

 

Cada un dels equips es trobarà amb la pista i les proves següents a sobre de la 

seva caixa: 

Pista 1: 

 

Aquesta pista indica en quin ordre han de col·locar els dígits resultants de 

resoldre les altres pistes per obrir el pany de la seva caixa.  

 

*Resposta: La combinació correcta és 29 

 

Prova 1  

Els alumnes hauran de resoldre les equacions següents i operar amb els 

resultats per obtenir el primer dígit del pany. En aquesta prova es treballarà la 

resolució d’equacions i les operacions amb fraccions. 
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*Respostes: 

= 
5
6
 = 

5
2
 = 

10
4

  = 
40
18

    = 
7
3

= 2  
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Prova 2 

En aquesta prova els alumnes hauran de completar el mots encreuats amb les 

definicions donades. Posteriorment hauran de convertir les lletres amb el fons 

groc en nombres utilitzant el codi de la part inferior de la pista. Finalment fent 

l’operació indicada obtindran el segon dígit del pany. 
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Suma el valor de les lletres de la paraula secreta 

 
*Respostes: 

Horitzontal:    Vertical 

2.-Semblants    1-Suplementaris 

4-Trapezoide   3-Paral·lelogram 

5-Central 

6-Complementaris 

7-Pla 

8-Regular 

 

Les lletres anteriors són un anagrama de cooperau. Aquest missatge ocult no és 

necessari per completar el joc però si que és una pista del que han de fer per 

aconseguir finalitzar l’activitat en el temps indicat. 

 

 

=3+15+15+18+5+1+21+16= 94                = 9  
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En la prova 3 els alumnes hauran de trobar el valor de cada casella sabent que 

el valor de les caselles és el resultat de la suma dels valors de les 2 caselles que 

té a sota. 

 

Prova 3 

Troba el nombre que va a la part més alta de la piràmide. Cada nombre es troba sumant els dos de sota. 

 

 

 

 

   

          16 

 

  -6     19  

 

   -12   9   

 

*Resposta: 

 

 

  

7 

-9 16 

-6 -3

 

19

 

6

 

-12

 

9

 

10
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La prova 4 consisteix en resoldre els següents problemes. Cada un d’ells obre 

un dels panys de la caixa de l’antídot. La meitat dels grups tendrà el problema A 

i l’altra meitat el problema B. Per resoldre els problemes, els alumnes 

necessitaran que tots els grups hagin obert les seves caixes donat que 

necessitaran saber el nombre dels cotxets de goma dels altres equips. Aquests  

es trobaran dins la primera de les caixes dels equips juntament amb la pista 4.  

Figura 18. Exemple de cotxet de la prova 4 

 

Prova 4A 
Al pàrquing de l’institut hi ha tants cotxes com la suma dels nombres dels cotxes que cada equip heu trobat dins 

la vostra caixa. Mr Virus ha romput el motor del 25% dels cotxes. El nombre de cotxes que no té el motor romput 

és la clau per obrir el pany blau. 

 

Prova 4A 
Al pàrquing de l’institut hi ha tants cotxes com la suma dels nombres dels cotxes que cada equip heu trobat dins 

la vostra caixa. Mr Virus ha contat que el 50% dels cotxes són vermells. El nombre de cotxes que no són vermells 

és la clau per obrir el pany verd . 

 

*Resposta  

Total de cotxes= 18·2+88·2+22·2= 256 

Resposta prova 4A= 192 

Resposta prova 4B=128 

 

Una vegada superada la última prova els alumnes podran obrir els dos panys de 

la caixa que conté l’antídot on es trobaran l’antídot (llepolies) i una carta 

d’enhorabona indicant l’amagatall de Mr Virus: 
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Figura 19. Missatge final 

 

6.1.2- Material: 

 A més de les pistes pel desenvolupament del break out serà necessari el 

material següent: 

 

-Panys: 8 panys de codificació de 3 dígits (6 per tancar les caixes dels equips). 

Els panys que es van utilitzar eren del tipus següent: 

 

-Caixes: 7 caixes que es puguin tancar amb els panys. Tot i que aquestes caixes 

es poden comprar amb caixes reciclades i filferro també es poden aconseguir 

caixes amb els requisits necessaris. Un exemple n’és la imatge següent: 

 

 

Figura 20. Panys de 3 dígits utilitzats al break out 
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-Cotxets de goma amb nombres: Es necessitaran 6 cotxets de goma amb 

nombres per a la última prova. Cada equip tindrà un cotxe dins la seva caixa. 

 

 

Figura 22. Cotxets usats a la prova 4 

 

-Puzles: Per a la prova inicial necessitarem puzles de paper de imatges de 

quadres(de 4 o 5 peces) per a la prova 0. Els puzles duran a una de les peces 

un gomet corresponent al color del grup d’aquesta manera els alumnes sabran 

quin és el seu color de grup. 

 

-Antídot: Es van utilitzar llepolies per fer d’antídot. 

 

Figura 21. Caixes utilitzades al break out 

Figura 23. Exemple puzle prova 0 
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-Mr virus: Al final del joc si els alumnes tenen èxit podran capturar al malvat. Es 

va utilitzar un ninot com a malvat: 

 

 -Cronòmetre: per controlar el temps serà necessari utilitzar un cronòmetre, es 

va optar per una versió online projectable a la pissarra digital obtinguda de 

https://reloj-alarma.es/cronometro/ 

 

 

Figura 25. Cronòmetre utilitzat al break out 

 

6.1.3 Avaluació 

Per avaluar l’activitat utilitzarem una rúbrica creada per Javier Espinosa per a 

l’avaluació d’experiències d’escapes educatius obtinguda del material cedit al 

curs “Escape Room a les aules”. 

 

El professor també omplirà fitxa de control durant el break out observant 

l’actuació dels alumnes i prenent-ne nota en tot moment. La rúbrica i la fitxa de 

control es poden  trobar a l’Annex 2. 

 

Figura 24. Ninot utilitzat com a malvat al 
breakout 

https://reloj-alarma.es/cronometro/
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Per altra banda, els alumnes hauran d’omplir un qüestionari d’autoavaluació i 

coavaluació online que es pot trobar a l’Annex 2. 

 

6.2- Aplicació de la proposta 

Un cop dissenyada la proposta, el pas final per poder analitzar-ne els resultats 

de la seva aplicació real va ser la seva posada en pràctica mitjançant una prova 

pilot que es va dur a terme a l’IES Ramon Llull, a Palma.  

 

En principi la proposta havia estat dissenyada per tota la classe, és a dir, per a 

29 jugadors però una sortida no prevista d’última hora va fer que a l’hora de 

matemàtiques la meitat de la classe no es trobés a l’institut.  

 

Això va obligar a una ràpida modificació de l’organització del break out per 

adaptar-lo a la nova situació. Donat que hi havia només 14 alumnes es va decidir 

fer 2 grups de 5 alumne i un de 4.  

 

A més per la prova final, donat que hi hauria 3 caixes que no estaven en joc, es 

va haver de donar els nombres dels cotxes de les caixes que no estaven en joc. 

 

Tot i les modificacions de darrera hora, l’experiència va ser un èxit. No només 

perquè els alumnes van aconseguir superar les proves en el temps establert sinó 

perquè des del primer moment de l’activitat tots es van il·lusionar amb l’activitat 

i van col·laborar per aconseguir resoldre les proves i poder obrir les caixes.  

Figura 26. El grup d'alumnes amb Mr Virus (el ninot) després 
d'haver superat amb èxit el breakout 
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Els equips van començar resolent les proves de manera aïllada però quan van 

arribar a la prova final i necessitaven que un dels altres grups obrís la seva caixa 

van cooperar i es van ajudar entre ells per aconseguir poder obrir totes les caixes 

i resoldre així la prova final. 

Generalment, els grups es van repartir les 3 proves inicials entre els integrants i 

se les van dividir per parelles o individualment i després es van ajudar entre tots 

en els punts en que tenien més dificultats.  

 

Es va comprovar que els alumnes van treballar més que a les altres classes de 

repàs observades. A més, entre els alumnes que van fer el break out  n’hi havia 

molts que no solen participar molt activament a classe però el dia de l’activitat es 

van engrescar completament i es van divertir mentre aprenien. 

 

Durant l’aplicació a l’aula es va observar que: 

 

• L’activitat va engrescar a tots els alumnes, fins i tot a aquells que 

normalment tenen una actitud poc participativa o de desgana a les classes 

de matemàtiques. 

 

• La motivació de tota la classe per fer els exercicis en mode de prova va 

augmentar respecte a les altres classes de repàs observades. 

 

• Com a conseqüència de l’anterior els alumnes van fer feina amb major 

interès i esforçant-se al màxim per resoldre totes les proves i trobar les 

solucions. 

 

Figura 27 Alumnes treballant per resoldre les proves durant el break out 
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• Els alumnes van cooperar entre ells per resoldre els problemes, el que va 

contribuir al seu aprenentatge i repàs de coneixements. 

 

• L’actitud en vers els problemes proves o exercicis matemàtics va ser molt 

positiva.  

 

• Els alumnes van estar molt més concentrats i receptius a aprendre dels 

seus errors. 

 

• Els alumnes van organitzar-se per superar les dificultats que es trobaven, 

ja fos preguntant als seus companys, demanant pistes o ajuda als 

professors o buscant informació als llibres i quaderns als que tenien 

accés. 

 

En conclusió, de la posada en pràctica d’aquesta petita experiència pilot es pot 

concloure que el break out va complir el seus objectius inicials que eren servir 

de classe de repàs alternativa que aconseguís augmentar la motivació dels 

alumnes per fer matemàtiques, contribuir al seu aprenentatge i fomentar l’actitud 

positiva dels alumnes envers la matèria. El break out va servir per a què els 

alumnes identifiquessin les seves mancances, corregissin errors i treballessin la 

pràctica reproductiva d’una manera més divertida.  

 

6.3- Aspectes a millorar per a propers Break out 

Tot i que el temps va ser suficient, va anar un poc just. Estava planificat fer que 

cada un dels alumnes copiés i fes les proves individualment a una fitxa per 

entregar; això hagués fet que els alumnes no haguessin pogut acabar les 

activitats en el temps disponible. És per això que es va optar per prescindir del 

requeriment de què els alumnes haguessin d’entregar les activitats 

individualment.  

 

Per futures experiències es proposa repartir juntament amb les proves un full de 

respostes únic per grup que s’entregui al final de la classe i on els alumnes hagin 

de realitzar els càlculs i indicar els resultats. 
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A més per a què puguin repassar la resolució de les proves a casa si així ho 

desitgen al final de la prova se’ls entregarà un full de respostes de manera física 

o virtual a cada alumne.  

 

També es proposa canviar el sistema d’autoavaluació i coavaluació on-line per 

un format presencial a realitzar a la classe posterior a la del break out. La 

motivació d’aquesta proposta és que un format en paper obliga als alumnes a 

completar l’avaluació mentre que el format digital per correu permet més 

fàcilment que quedin avaluacions incompletes. Els resultats del qüestionari 

d’avaluació es poden trobar a l’Annex 3. 

 

Finalment, com a proposta de millora per a futurs break out es proposa anar 

introduint els nins en context durant tota la setmana amb missatges ocults o petits 

detalls a la classe de manera que es vagi generant una major expectació. 

7- Conclusió 

En aquest treball s’ha fet un anàlisis dels escape rooms o jocs d’escape com a 

recurs educatiu. S’ha fet un repàs per l’origen dels escape rooms, la seva 

naturalesa gamificadora i el seu potencial motivador. A més s’ha realitzat un 

recull de recursos per facilitar la creació de jocs d’escape educatius i s’ha vist 

que n’hi ha molts disponibles.  

 

També s’ha realitzat una proposta educativa destinada a 1r d’ESO per treballar 

a l’assignatura de matemàtiques com a eina de repàs del trimestre. S’han descrit 

els continguts, les metodologies i els instruments d’avaluació. A més s’han 

analitzat els resultats de posar en pràctica aquesta proposta didàctica mitjançant 

una experiència pilot duta a terme a l’IES Ramon Llull a Palma. 

 

És per tot això, que es considera que s’han assolit els objectius d’aquest treball. 

 

Finalment, s’espera que aquest treball serveixi d’inspiració per als professors per 

a crear jocs d’escape educatius, aprofitant els recursos i l’experiència recollida 

en el present treball i que els animi a posar-los en pràctica a les seves aules.  
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Annex 1 - Carta introductòria del break out 

 

La carta següent és la que es va utilitzar per introduir la narrativa del break out 

educatiu que es va a dur a terme a l’IES Ramon Llull durant el període de 

pràctiques del màster. 

 

A la carta s’explica la història i els objectius del break out i a més s’expliquen 

les normes de l’activitat.   

 

Bon dia, 

Soc el Detectiu Matt Emàtic. Fa mesos que jo i el meu ajudant, el comissari Enigma, perseguim 

a un perillós criminal que es fa dir Mr VIRUS i que es dedica a infectar a grups d’alumnes 

atacant-los amb nano-virus. Sento molt avisar-vos de que el seu darrer objectiu heu estat 

vosaltres, els alumnes de la classe de 1er E de l’IES Ramon Llull. 

 

Durant la classe d’anglès heu inhalat el virus letal que el perillós terrorista ha introduït a la 

vostra classe i ara estau infectats. Tot i així, no entreu en pànic, encara us podeu salvar. 

Mr VIRUS és un psicòpata apassionat pels jocs i per tant, habitualment dona a les seves 

víctimes l’oportunitat d’aconseguir l’antídot si superen una sèrie de proves en 55 minuts 

sempre que segueixin estrictament les seves normes. A més, Mr Virus és molt arrogant i com 

que creu que ningú podrà resoldre mai les seves proves juntament amb l’antídot ha posat un 

mapa que indica la seva ubicació actual. 

 

El comissari Enigma i jo, estam convençuts de que podeu superar totes les proves i obtenir la 

cura i la ubicació de Mr Virus ajudant-nos així a acabar amb ell d’una vegada per totes. 

Per a aconseguir-ho, haureu d’utilitzar tot el vostre enginy, cooperar, treballar en equip i 

respectar en tot moment les normes del terrorista si no voleu que destrueixi l’antídot i el mapa 

amb la seva ubicació abans de temps. 

 

Mr Virus ens ha deixat el següent missatge per vosaltres on explica les normes que haureu de 

seguir: 

 

-TOTS heu de resoldre TOTES les pistes i al final de la classe entregar-les a la professora amb el 
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vostre nom 

 

-No es pot forçar cap pany ni utilitzar la força únicament l’enginy i les matemàtiques 

-Podeu demanar un màxim de 3 pistes per equip a les professores 

-Teniu només 55 minuts que ja han començat a comptar 

-Abans de ingerir l’antídot les professores hauran de comprovar que sigui segur 

-Quan entreu a la classe cada equip s’ha de dirigir a la capsa del color del seu equip 

 

La primera prova per saber quin és el color del vostre equip és completar les imatges juntant 

els trossos de paper que us donarà la professora. 

 

Molta sort i que comenci el joc! 
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Annex 2 - Instruments d’Avaluació de l’escape Room 

 

A continuació es troben els instruments d’avaluació que es van utilitzar per 

avaluar l’experiència d’escape aplicada. 

 

Les rúbriques següents es van obtenir del material cedit per Javier Espinosa al 

curs “Escape Room a les aules”. 

 

En primer lloc, durant el joc es va anar fent un seguiment dels alumnes i avaluant 

la seva intervenció i actuació a l’activitat utilitzant la rúbrica que es troba a 

continuació: 

Rúbrica 

  

  

0-2,4 
 

2,5-4,9 

PRINCIPIANT 

5-7,4 

AVANÇAT 

7,4-10 

EXCEL·LENT 

COMUNICACIÓ 

I TREBALL EN 

EQUIP 
 

Poca 

comunicació 

amb la resta del 

grup.  

Comportament 

poc adequat 
 

 

Comunicació 

limitada amb la 

resta del grup 

per a la 

resolució del 

treball 

 

Comunicació 

fluida amb el 

grup tant per 

expresses els 

seus punts de 

vista com per 

escoltar i 

prendre 

decisions de la 

majoria 

 

Comunicació amb el 

grup molt fluïda, 

adequada, ordenada 

i positiva en cada 

intervenció 

PARTICIPACIÓ Cap participació 

en la resolució 

dels enigmes 
 

Poca 

participació en 

la solució dels 

enigmes i 

proves 
 

Participació en 

la solució dels 

enigmes i 

proves molt 

adequada. 
 

Molt bona 

participació en la 

resolució dels 

enigmes i proves, 

sol·licitant ajuda i 

altres punts de vista 

de la resta del grup. 

Aporta ajuda i idees 
 

CONTINGUTS Baixa aportació i 

comprensió de 

les proves 

proposades per 

Comprensió i 

aportació 

adequada en la 

comprensió i 

Alta 

comprensió i 

aportació a la 

comprensió i 

Molt alt nivell de 

comprensió, 

resolució, ajuda i 
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a la resolució 

dels enigmes 
 

resolució de les 

proves 
 

resolució de les 

proves 

aportació de dades i 

idees addicionals. 
 

 

Taula de seguiment del joc 

Tot i que es pretenia complementar l’avaluació anterior completant també la taula 

de seguiment següent, al final, només es va avaluar amb la rúbrica anterior. Tot 

i així a continuació es mostra la fitxa de seguiment com exemple alternatiu de 

recurs d’avaluació. 

 

Avaluació Escala 

d’observació 

Conductes a observar 1 2 3 4 5 

Aporta solucions al problema plantejat      

Respon als problemes amb estratègies grupals      

Pensa i transmet diferents solucions      

S’adapta al grup per obtenir els millors resultats      

Participa activament en les activitats i reptes      

criteris -Distingir entre solucions eficaces i no efectives. 

-Reconèixer quina solució entre les possibles és la millor. 

-Col·laborar amb la resolució de problemes 

-Identificar errors i ser capaç de corregir-los i de idear millors 

estratègies a partir del que s’ha après  

-Ajudar als companys  

Observacions       

 

Finalment, els alumnes també van dur a terme un procés d’avaluació, tant propi 

(autoavaluació) com dels companys del seu grup (coavaluació) com de l’activitat 

en general. Per a fer-ho van contestar el qüestionari on-line de google que es 

troba a continuació. 
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Enquesta d’avaluació 

 

Avaluació Escape Room 

*Obligatorio 

 

 
1. Nom * 

 
 

 
2. Color de l'equip * 

Marca solo un óvalo. 

 

Groc  

Vermell  

Verd 

 
3. Integrants del Grup (Posa els noms dels teus companys)- Integrant 1 

 
 

 

 

 

 

 
4. Integrants del Grup (Posa els noms dels teus companys)- Integrant 2 

 
 

 

 

 

 

 
5. Integrants del Grup (Posa els noms dels teus companys)- Integrant 3 

 
 

 

 

 

 

 
6. Integrants del Grup (Posa els noms dels teus 
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companys)- Integrant 4 

 
 

7. Autoavaluació- Puntua la teva motivació durant l'activitat * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
8. Coavaluació- Puntua la motivació de l'integrant 1del grup durant l'activitat * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
9. Coavaluació- Puntua la motivació de l'integrant 2 del grup durant l'activitat * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
10. Coavaluació- Puntua la motivació de l'integrant 3 del grup durant l'activitat * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
11. Coavaluació- Puntua la motivació de l'integrant 4 del grup durant l'activitat 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
12. Autoavaluació-Consideres que vas tenir cura del material i el vas tractar adequadament? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 
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13. Coavaluació-Consideres que l'integrant 1 va tenir cura del material i el va tractar 

adequadament? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

14. Coavaluació-Consideres que l'integrant 2 va tenir cura del material i el va tractar 
adequadament? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
15. Coavaluació-Consideres que l'integrant 3 va tenir cura del material i el va tractar 

adequadament? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
16. Coavaluació-Consideres que l'integrant 4 va tenir cura del material i el va tractar 

adequadament? 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
17. Autoavaluació-Vas respectar les normes del joc? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
18. Coavaluació-L'integrant 1 va respectar les normes del joc? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 
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mínim màxim 

 

 
19. Coavaluació-L'integrant 2 va respectar les normes del joc? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
20. Coavaluació-L'integrant 3 va respectar les normes del joc? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

21. Coavaluació-L'integrant 4 va respectar les normes del joc? 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
22. Autoavaluació-Vares proposar estratègies per resoldre els problemes ? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
23. Coavaluació-L'integrant 1 va proposar estratègies per resoldre els problemes ? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
24. Coavaluació-L'integrant 2 va proposar estratègies per resoldre els problemes ? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 
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25. Coavaluació-L'integrant 3 va proposar estratègies per resoldre els problemes ? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
26. Coavaluació-L'integrant 4 va proposar estratègies per resoldre els problemes ? 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
27. Autoavaluació-Vares col·laborar amb el grup per resoldre les proves? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
29. Coavaluació-L'integrant 2 va col·laborar amb el grup per resoldre les proves? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
30. Coavaluació-L'integrant 3 va col·laborar amb el grup per resoldre les proves? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
31. Coavaluació-L'integrant 4 va col·laborar amb el grup per resoldre les proves? 

Marca solo un óvalo. 
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0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
32. Autoavaluació-Vares escoltar i valorar les aportacions dels altres membres del grup? 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
33. Coavaluació-L'integrant 1 va escoltar i valorar les aportacions dels altres membres del 

grup? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
34. Coavaluació-L'integrant 2 va escoltar i valorar les aportacions dels altres membres del 

grup? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

35. Coavaluació-L'integrant 3 va escoltar i valorar les aportacions dels altres membres del 

grup? * 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
36. Coavaluació-L'integrant 4 va escoltar i valorar les aportacions dels altres membres del 

grup? 

Marca solo un óvalo. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

mínim màxim 

 

 
37. A quines dificultats et vas enfrontar durant l'activitat?Quina prova et va costar més 

resoldre? * 
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38. Creus que vareu utilitzar una bona estratègia de grup? * 

 
 

 

 

 

 

 
39. Què has après amb aquesta activitat? * 

 
 

 

 

 

 

 
40. Creus que el temps va ser adequat? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Si No 
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41. Comentaris * 
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Annex 3 – Resultats del formulari d’avaluació 

 

A continuació es presenten els resultats de l’avaluació realitzada pels alumnes. 

Es pot observar que en general tots els alumnes valoren molt positivament tant 

l’activitat com la seva motivació durant el breakout. 

 

S’ha de tenir en compte que tot i que l’escape room estava planificada per 29 

alumnes finalment la van realitzar 14 com ja s’ha comentat. I d’aquests només 

10 van respondre al formulari. Les seves respostes es poden veure a la taula 

següent. L’escala de les respostes va entre 0 i 5. 

 

Nom                     

Color de l'equip 

V
er

d
 

G
ro

c 

V
er

d
 

V
er

m
el

l 

V
er

d
 

V
er

d
 

G
ro

c 

G
ro

c 

V
er

m
el

l 

V
er

d
 

Autoavaluació- Puntua la teva 
motivació durant l'activitat 

4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 

Coavaluació- Puntua la 
motivació de l'integrant 1del 
grup durant l'activitat 

4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 

Coavaluació- Puntua la 
motivació de l'integrant 2 del 
grup durant l'activitat 

5 5 5 5 3 4 5 1 5 2 

Coavaluació- Puntua la 
motivació de l'integrant 3 del 
grup durant l'activitat 

4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 

Coavaluació- Puntua la 
motivació de l'integrant 4 del 
grup durant l'activitat 

4 5 5 5 4 4 4 3   3 
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Autoavaluació-Consideres que 
vas tenir cura del material i el 
vas tractar adequadament? 

4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 

Coavaluació-Consideres que 
l'integrant 1 va tenir cura del 
material i el va tractar 
adequadament? 

5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 

Coavaluació-Consideres que 
l'integrant 2 va tenir cura del 
material i el va tractar 
adequadament? 

5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 

Coavaluació-Consideres que 
l'integrant 3 va tenir cura del 
material i el va tractar 
adequadament? 

5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 

Coavaluació-Consideres que 
l'integrant 4 va tenir cura del 
material i el va tractar 
adequadament? 

5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 

Autoavaluació-Vas respectar les 
normes del joc? 

5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

Coavaluació-L'integrant 1 va 
respectar les normes del joc? 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Coavaluació-L'integrant 2 va 
respectar les normes del joc? 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Coavaluació-L'integrant 3 va 
respectar les normes del joc? 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Coavaluació-L'integrant 4 va 
respectar les normes del joc? 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 



63 
 

Autoavaluació-Vares proposar 
estratègies per resoldre els 
problemes ? 

4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 

Coavaluació-L'integrant 1 va 
proposar estratègies per 
resoldre els problemes ? 

3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 

Coavaluació-L'integrant 2 va 
proposar estratègies per 
resoldre els problemes ? 

4 5 5 5 3 4 5 1 4 2 

Coavaluació-L'integrant 3 va 
proposar estratègies per 
resoldre els problemes ? 

4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

Coavaluació-L'integrant 4 va 
proposar estratègies per 
resoldre els problemes ? 

4 4 5 5 4 5 0 5 4 4 

Autoavaluació-Vares col·laborar 
amb el grup per resoldre les 
proves? 

5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

Coavaluació-L'integrant 1 va 
col·laborar amb el grup per 
resoldre les proves? 

4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

Coavaluació-L'integrant 2 va 
col·laborar amb el grup per 
resoldre les proves? 

5 5 5 5 4 5 5 0 5 2 

Coavaluació-L'integrant 3 va 
col·laborar amb el grup per 
resoldre les proves? 

4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

Coavaluació-L'integrant 4 va 
col·laborar amb el grup per 
resoldre les proves? 

4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 
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Autoavaluació-Vares escoltar i 
valorar les aportacions dels 
altres membres del grup? 

5 5 5 5 5 5 5 4   4 

Coavaluació-L'integrant 1 va 
escoltar i valorar les aportacions 
dels altres membres del grup? 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

Coavaluació-L'integrant 2 va 
escoltar i valorar les aportacions 
dels altres membres del grup? 

5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 

Coavaluació-L'integrant 3 va 
escoltar i valorar les aportacions 
dels altres membres del grup? 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Coavaluació-L'integrant 4 va 
escoltar i valorar les aportacions 
dels altres membres del grup? 

5 5 5 5 5 5 5 4   5 

 

 

 

 


