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RESUM  

 

Avui en dia, més que mai, el món educatiu es troba a la recerca de mètodes 

d’ensenyament que es puguin combinar amb els que ja es troben arrelats dins 

l’educació. Elements com les TIC’s han entrat amb força dins les aules per 

complementar les sessions però, per què no es poden incorporar també 

elements dels jocs i vídeo-jocs? La introducció d’aquests elements rep el nom 

de gamificació i és el fons en torn al que gira aquest treball. 

El major interès d’aquesta cerca radica en trobar sistemes que aconsegueixin 

captar l’atenció i l’interès de l’alumnat. El mateix currículum de tecnologia parla 

d’aprenentatge cooperatiu i d’experiències socials aplicades en un entorn 

majoritàriament pràctic en el que sigui possible integrar diverses matèries. 

Mirant cap a les demandes del futur i en resposta a aquestes necessitats, s’ha 

elaborat una proposta gamificada fonamentada en un estudi previ de les 

característiques de la gamificació, els seus elements i la justificació del seu ús 

com a mètode motivador i vivencial. 

Aquesta memòria integra dins la proposta “Et faré un taller que no podràs 

rebutjar” les estructures pròpies del joc amb uns objectius concrets i continguts 

de l’assignatura de tecnologia.  

Seguint la premissa de l’experiència directa, s’ha tractat d’elaborar un recull de 

missions que permetin promoure un projecte que demanda: la implicació de les 

emocions dels alumnes, el treball en les relacions entre ells, l’exercici de l’esperit 

emprenedor i l’autonomia de l’alumnat.  

 

 

 

 

 

Paraules clau: gamificació, educació, motivació, tecnologia, dissenyador 

industrial, aprenentatge significatiu. 
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2 Introducció 

És conegut per tothom que avui en dia els mètodes tradicionals emprats als 

centres educatius han estat qüestionats per nombrosos experts crítics amb el 

sistema actual. Els models d’aprenentatge que segueixen vigents en l’educació 

acostumen a ser aquells en els que: 

- L’alumnat és una peça passiva que ha de ser submisa i obedient, ha de   

memoritzar els conceptes explicats a classe i s’ha de dedicar a copiar i 

recopilar informació fora manipular-la. És un receptor que tracta 

d’aprendre fent ús de tècniques de repetició i del que ha observat durant 

la lliçó, pel que no té l’oportunitat d’experimentar amb els coneixements 

adquirits a classe dins l’entorn de la vida diària.  

- El docent s’erigeix com a la font del coneixement absolut, imposa els 

màxims i els mínims d’aprenentatge i el mètode d’ensenyament. És 

partícip d’una ensenyança unidireccional en la que no rep una 

retroalimentació per part de l’alumne. Fa ús de les classes magistrals i 

d’exercicis pràctics i s’encarrega únicament de transmetre i avaluar el 

saber. 

- Els mètodes tracten d’organitzar els continguts de forma seqüencial pel 

que un cop s’ha assolit la teoria i la pràctica programada es continua amb 

aquells continguts que s’han de fer servir d’aquest coneixement previ. Als 

centres educatius s’ensenya exclusivament el currículum establert per les 

comunitats autònomes i els valors culturals acceptats per la societat. 

- L’avaluació és subjectiva, atès que és el professor qui és jutge de 

l’adquisició dels coneixements i ho fa mitjançant proves, en general, 

escrites o orals en les que només es valora si l’alumne sap o no sap els 

conceptes explicats a classe, de memòria, o si sap fer o no sap fer les 

activitats pràctiques. 

Aquests fets provoquen que l’alumnat que no és capaç d’assolir aquets requisits 

és apartat al munt d’estudiants amb dificultats,  mentre que el que sí és apte en 

aquest exercici de memorització, és classificat com a bon estudiant.  
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Les frustracions que són producte d’aquestes situacions donen lloc a alumnes 

sovint desmotivats, amb un baix nivell de rendiment, que no presten atenció i que 

es comparen amb la resta d’alumnat que sí arriba als estàndards; es provoca 

així un ambient de desconfiança en les pròpies capacitats donant peu a generar 

sentiments de baixa autoestima. Aquests alumnes, tot i que segur destacarien 

en altres competències, es veuen marginats degut a l’estil d’impartició dels 

continguts i a les formes d’avaluació formals, entre d’altres. 

Les exposicions, preguntes, exàmens orals, exercicis per repetició i moltes més 

activitats segueixen sent d’utilitat, però és també veritat que és temps de cercar 

alternatives que ajudin a complementar tot aquest treball que ja es portava a 

terme dins l’aula. El sistema educatiu s’ha de preparar per formar a ciutadans 

emprenedors, imaginatius, crítics i competents en el món digital que siguin 

capaços d’adaptar-se a tot tipus d’ambients laborals. 

Una de les fonts que evidencien la necessitat d’aquests canvis en el món 

educatiu es troba en l’informe elaborat per el Cim Mundial per a la Innovació en 

Educació (WISE) que du a terme la fundació Qatar, en el que es deixa clar que 

les formes tradicionals d’aprenentatge canviaran tant a docents com a pares i 

estudiants. Aquestes suposicions del futur en l’educació són fruit d’una enquesta 

que ha estat resposta per un conjunt d’experts internacionals i s’han arribat a 

conclusions com les següents:  
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Imatge 1: Resultats de l’enquesta a professionals de l’educació  sobre l’escola del futur. Font: Wise-
qatar.org 

1. La principal font d’informació serà el contingut que podem trobar a la 

xarxa, seguida de la informació que aportin els docents, la que ens aporti 

l’entorn social i el lloc feina. 
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2. Els docents es convertiran en guies del procés d’aprenentatge realitzant 

tasques similars a les d’un coach. 

3. Es reafirmaran l’ús de metodologies com la del Flipped Classroom. 

4. L’alumne serà el qui decideixi el que vol aprendre.  

5. Es buscarà un aprenentatge continu mitjançant l’estimulació de la 

investigació.  

6. El mètode de treball es durà a terme mitjançant l’aprenentatge de 

col·laboració.  

7. Hi haurà un ascens de l’ús de les TIC’s.  

8. La llengua amb la que es portaran a terme les classes ja no serà la llengua 

oficial sinó la que sigui més global. 

9. Es desenvoluparan les “soft skills”, també anomenades habilitats blanes. 

Es tracta d’atorgar als estudiants la formació que els permeti desenvolupar-se i 

nodrir-se del món globalitzat que habiten a través de l’adquisició de 

competències que els preparin per encarar les necessitats del demà. En resposta 

a aquestes demandes de futur, trobem el procediment de la gamificació o 

ludificació.  

La gamificació o ludificació és l´ús de les mecàniques basades en el joc, l’estètica 

i el pensament de joc per tal d’involucrar a les persones, motivar l’acció, 

promoure l’aprenentatge i resoldre problemes (Kapp, 2012), és a dir, la 

gamificació, consisteix a aprofitar els elements que donen forma al joc, com 

poden ser els papers dels personatges, les mecàniques, els reptes o les 

recompenses per tal d’extrapolar-les a un entorn no lúdic. 

L´ús d’aquesta tècnica en la docència va de la ma de la psicologia i la pedagogia 

atès que és indispensable el coneixement de dinàmiques de grup, mètodes 

d’ensenyança i elements de motivació.  

El principal objectiu d’aquest procediment tracta d’introduir estructures originals 

de jocs de tal manera que la intencionalitat és transformar una activitat, a priori 
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avorrida, en un altre activitat que motivi a la persona a participar en ella (Sandí 

& Ramirez Rojas, 2013). 

La proposta que s’exposa a l’apartat cinc, consisteix en l’elaboració d’un projecte 

que englobarà un trimestre a nivell de 2n d’ESO en el que es gamifiquen els 

continguts dels blocs 1, 2, 3, 5 i 6. Es tracta d’atreure l’interès i l’atenció dels 

estudiants mitjançant la presentació del projecte d’una forma diferent al mètode 

tradicional. 

En ell s’aplicaran els recursos propis dels jocs com: la consecució de pistes, 

sistemes de puntuació i rankings. La meta serà arribar a ser dissenyadors 

industrials, passant per els diferents esglaons que els portaran a aquest objectiu.  

El procés esglaonat pel que hauran de passar els alumnes començarà per un 

petit entrenament en el que s’hauran de realitzar tasques senzilles que els 

permetrà enfrontar-se a la fase final, en la que s’haurà de dur a terme el re-

disseny del taller de tecnologia. La recreació d’escenaris en els que els 

estudiants hauran d’utilitzar els coneixements que han anat aprenent en les 

etapes prèvies donarà peu a que es desenvolupin situacions d’aprenentatge 

significatiu extrets de l’experiència directa. 

3 Objectius del treball 

- Conèixer els orígens de la gamificació i els fonaments en que es basa la seva 

aplicació com a mètode d’aprenentatge.  

- Investigar els diferents recursos que es tenen a l’abast per tractar de captar 

l’atenció de l’alumnat. 

- Entendre els factors que intervenen en el modelatge del comportament. 

- Identificar els elements que motiven a l’alumnat dins el món de la ludificació. 

- Crear un projecte que englobi els continguts de l’assignatura de tecnologia 

fent ús de la metodologia de la gamificació. 

- Desenvolupar una proposta coherent amb les necessitats actuals dels 

alumnes. 
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- Seleccionar i adaptar els recursos i elements de la gamificació als continguts 

que es pretenen abordar. 

- Fomentar l’esperit emprenedor i l’autonomia en l’alumnat destinatari del 

projecte. 

4 Estat de la qüestió 

Amb la finalitat de conèixer el context actual que ha propiciat l’auge de 

metodologies com la de la gamificació, s’ha dut a terme un anàlisi de les teories 

i hipòtesis que s’han establert entorn a aquesta disciplina, de la justificació 

científica que contextualitza el seu ús a les aules així com dels principals autors 

que en parlen i els recursos tecnològics que podem trobar a dia d’avui.  

4.1.1 Orígens de la gamificació 

Tot i que les arrels de la gamificació es troben en l’àmbit de l’empresa, ben prest 

l’evolució dels jocs es va redirigir cap al món de l’educació i altres sectors. En 

realitat, la ludificació, com diu Oliver Pérez, 2012,  s’ha practicat tota la vida. Des 

de l’aparició del concepte d’escola que es té en l’actualitat, sorgit a la revolució 

industrial, els docents han tractat d’aplicar elements propis dels jocs a les aules 

per incrementar l’atenció i la participació dels subjectes i fer de l’experiència de 

l’aprenentatge una feina més divertida. 

El bot més important que es dona en aquest món ve de la ma del professor 

Malone, qui al 1980 va publicar tot un seguit d’articles relacionats amb els vídeo-

jocs on parlava de l’efecte que produeixen els jocs sobre els jugadors. En 

aquests articles el professor començava a relacionar la implicació i la motivació 

amb els elements característics dels jocs. 

Però no és fins al 1985, amb el llançament del primer joc per a ordinadors quan 

arriba la veritable revolució. Carmen Sandiego es converteix en el primer joc 

interactiu, desenvolupat per per part de Broderbund Software, destinat a 

l’assimilació de conceptes de geografia, història i cultura que esdevé un èxit, 

sobre tot a les escoles estatunidenques. És a partir d’aquests anys quan es pot 
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observar com la tecnologia i el desenvolupament d’aquesta metodologia han 

anat una de la ma de l’altre. 

Durant la dècada del 1990, a mesura que les empreses de vídeo jocs s’afermen 

en tot el món i sobre tot entre la joventut, es fa evident que l’enllaç entre 

l’educació i l’estètica del vídeo joc és del tot encertada. El programador Nick 

Pelling corrobora aquesta relació tan estreta amb l’ús, per primer cop al voltant 

del 2002, de la paraula “gamificació", encara que el terme no transcendeix fins  

al 2011.  

A la imatge que es mostra a continuació es pot visualitzar una gràfica que 

ensenya la tendència de la cerca de la paraula “gamificación” a nivell global. La 

gràfica, extreta de Google Trends, presenta l’eix horitzontal dividit en anys, 

concretament en l’interval que va de l’any 2010 al 2019 i l’eix vertical graduat del 

0 al 100, valor que indica el màxim interès de cerca d’un terme específic en una 

regió determinada.  

 

Gràfica 1: Tendència de la recerca de la paraula “Gamificación” a Google. Font: Google Trends. 

Es pot observar, per tant, com la tendència de la cerca de la paraula 

“gamificación” és nul·la durant els anys previs al 2011 i va creixent a partir 

d’aquell moment fins a l’actualitat. 

Avui en dia, la quantitat de recursos online que es poden trobar vinculats amb la 

ludificació són nombrosos. Les aplicacions de les que ens podem servir a l’hora 
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de gamificar l’aula van més enllà dels simples jocs de codi tancat programats per 

empreses de vídeo jocs. Les eines de gamificació que es troben a data d’avui al 

nostre abast són, la majoria d’elles, adaptables als continguts que cada docent 

imparteix, destacant així la seva versatilitat.  

És cert que alguns professionals no consideren l’ús dels elements del joc dins 

l’aula com a Gamificació si no descansa sota una base tecnològica, però s’ha 

d’admetre que quan un professor troba una dinàmica de joc aplicable a l’aula 

sense l’ús de les TIC’s, també està gamificant, encara que serà més senzill 

mitjançant l’ús d’aplicacions atès a les característiques de l’alumnat del present 

(Rodríguez & Santiago, 2015). 

4.2 La neurociència i la gamificació 

Es pot constatar que l’èxit o el fracàs de l’activitat gamificada no tindrà una relació 

tan directa amb la tècnica com amb el disseny. L’elecció dels elements de joc 

s’explica des de criteris pedagògics i des de la bona funcionalitat i el destí dels 

recursos que vulguem usar (Foncubierta & Rodriguez, 2014). 

Cal tenir en compte que un dels factors més rellevants que afecten a l’individu 

que pren part en una activitat ludificada és la influencia de les emocions en el 

cervell. És dins l’entorn de la neurociència, encarregada de l’estudi del sistema 

nerviós, on podem buscar les raons que defensen l’ús de la gamificació com un 

dels procediments que tracta d’estimular les reaccions idònies del subjecte 

perquè hi tingui lloc un aprenentatge òptim. 

La importància del paper que juga la neurociència en la metodologia de la 

gamificació o més aviat, en l’aprenentatge, radica en la tasca que exerceixen les 

emocions i la curiositat en l’assimilació de nous coneixements. Tal i com es pot 

comprovar a les aules, és mitjançant l’experimentació real com s’aconsegueix 

interioritzar conceptes i no a través de l’estratègia de la memorització o la 

repetició.  

Des del punt de vista de la neurociència educativa, cal destacar que la 

intel·ligència és un concepte multidimensional, pel qual en un mateix ambient 
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d’aprenentatge ha de portar als subjectes a explorar, pensar i expressar les 

seves idees ajustant-se a una varietat de diferents entorns. 

Els factors que estimulen els nostres sentits, com per exemple: les emocions, la 

sorpresa o l’empatia activen l’amígdala del sistema límbic, a càrrec dels 

processos cognitius. L’amígdala, és l’òrgan responsable de reforçar les 

sensacions i els records que estima importants per a la vida, motiu pel qual els 

successos que són més rellevants queden dins els records d’una forma més 

ferma. 

4.2.1 La teoria del flux 

Per tal d’activar i incentivar aquestes emocions que afavoreixen l’aprenentatge 

se’ns creua en el camí la teoria del flux. Aquesta teoria és, parlant en termes de 

jocs, l’estat de màxima concentració i entreteniment d’un jugador, en el que una 

persona està completament immersa en l’activitat que s’executa. Cada jugador 

presenta un estat de flux diferent depenent de la seva motivació, la seva habilitat 

i la seva competitivitat (Csikszentmihalyi, 1990).  

Existeixen tot un seguit de recomanacions, aplicables a la metodologia de la 

gamificació que afavoreixen aquesta etapa o experiència de flux. Mihály 

Csikszentmihalyi suggereix tenir en compte les següents:  

1. L’activitat no pot ser monòtona, ha de comptar amb girs i canvis de ritme 

perquè no es converteixi en avorrida. 

2. Ha d’existir un objectiu determinat i clar, per tal de que l’alumnat no es 

senti perdut o desorientat en el procés. 

3. El desafiament que es llença ha de ser assolible per a tots. 

4. Ha d’existir retroalimentació, atès que és necessari corregir l’activitat 

tractant d’ajustar-la a les característiques dels individus als qui es 

destinada. 

5. És imprescindible evitar arribar a les situacions de frustració. 
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4.2.2 El model de Fogg 

Amb la finalitat de buscar un comportament determinat, és a dir, la resposta cap 

a la que s’encamina a l’alumnat al dissenyar els objectius que es plantegen en 

el projecte gamificat, B.J. Fogg defensa que existeixen tres components 

necessaris perquè dit comportament es doni.  

Aquests components són la motivació, l’habilitat i l’activador o detonant, que ell 

anomena “trigger”. Quan aquests tres elements convergeixen, és quan hi te lloc 

la situació idònia per tractar d’influir sobre el comportament de les persones que 

prenen part en les activitats del projecte gamificat: 

• La motivació és la predisposició que tindrà el participant a l’hora de 

participar en l’activitat que es proposa. La pròpia voluntat. 

• L’habilitat és la destresa que posseeix cada persona per dur a terme la 

tasca plantejada. 

• El detonant o activador (trigger), és l’acció que provoca que l’estudiant 

s’impliqui i senti la necessitat de participar en la feina formulada. 

A la imatge posterior s’observa com funciona el model de comportament de 

Fogg. Es presenten dos eixos; l’eix horitzontal representa el factor de l’habilitat 

mentre que l’eix vertical simbolitza la motivació.  

 

Imatge 2: Els tres factors del model del comportament de J.B. Fogg. Font: https://bit.ly/2LTxrjB 
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Un subjecte  que tingui una escassa motivació es situaria a la part baixa de l’eix 

vertical i en el cas contrari, si la seva motivació és considerable,  es situaria a la 

part alta.  

Passa quelcom similar amb l’eix horitzontal. Quan una persona posseeix una 

gran habilitat per arribar a un comportament determinat es troba a la dreta del 

eix. La part de l’esquerra és el lloc per a les habilitats baixes. 

La imatge no te unitats atès a que no es representen valors precisos si no que 

més bé aporta una idea sobre la relació que mantenen ambos factors. A més, 

també s’observa una estrella que figura com al “comportament desitjat” i es 

localitza en una zona en la que tenir una gran motivació i tenir una gran habilitat 

es troben compensades en igual mesura. 

També observem una fletxa que es dirigeix cap a l’estrella. S’interpreta com a la 

millora tant de la motivació com de l’habilitat i es dirigeix cap a l’objectiu. 

En darrer lloc, entre la fletxa i l’estrella observem el factor detonant, que serà 

l’impuls que porti al destinatari del projecte a sentir les ganes de portar a terme 

l’activitat plantejada. 

Per tant, en l’elaboració del projecte gamificat, es necessari fer un balanç entre 

les habilitats dels estudiants i el grau de motivació que es pot percebre que 

senten per tal d’arribar a les respostes desitjades.  

D’altra banda, s’ha d’anar amb compte donat que existeix una relació inversa 

entre els factors de motivació i habilitat donat que quant més fàcil és dur a terme 

quelcom, menys motivació cal sentir i viceversa.  

4.2.3 La teoria de l’autodeterminació 

La teoria de l’autodeterminació basa els seus postulats entorn a la motivació 

inherent i innata que es pròpia de cada individu, la motivació externa i les 

necessitats psicològiques del ésser humà. 

Destaquen dos tipus de motivació, la motivació intrínseca i la motivació 

extrínseca: 
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• La motivació intrínseca és l’estímul que ens porta a dur a terme coses de 

forma natural, buscant la pròpia satisfacció, buscant reptes o inclús només 

buscant el gust d’experimentar allò que es fa. 

• La motivació extrínseca es dona, pel contrari, quan els individus realitzen 

determinades accions perquè l’empenta ve alenada per part de fonts 

externes. Aquestes fonts poden ser positives o negatives. Per exemple: 

un premi o un càstig.  

Mitjançant la combinació d’ambdós tipus de motivació dins del projecte gamificat 

es pot arribar a l’aprenentatge significatiu. 

Alguns dels factors aplicables a l’hora de programar el projecte que caracteritzen 

aquests dos tipus de motivació són els definits per Andrej Marczewski i 

Zichermann & Cunningham. 

Amb l’objectiu de reforçar la motivació intrínseca dins l’entorn de la gamificació 

l’autor Marczewski proposa quatre elements relacionats amb el 

desenvolupament social i cognitiu. 

1. Relacions: la necessitat d’estar en contacte amb altres persones, rebre 

el seu suport, interactuar i rebre el seu reconeixement. 

2. Autonomia: atorgar certa independència a l’alumnat perquè no es senti 

constantment sotmès a judici i tingui la llibertat de prendre decisions. 

3. Competència: és la destresa que el participant necessita anar millorant 

mitjançant els reptes que se li proposen.  

4. Propòsit: element que li dona sentit a l’activitat que es realitza. És el 

motiu que impulsa a realitzar l’acció. 

D’altra banda, en referència a la motivació extrínseca, Zichermann & 

Cunningham elaboren un sistema que radica en les recompenses: 

1. El prestigi: atorgar al participant un lloc per sobre de la resta. És a dir, 

tenir un rànking o reconeixement envers els altres participants. 

2. Accés: premi que dona privilegi a tenir informació, recursos o ajudes 

abans que els demés. 
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3. Poder: gratificació que dona l’oportunitat de tenir algun avantatge sobre 

la resta. 

4. Recompenses: remuneració en forma de punts, material, premis, etc.  

Pel que fa al bon disseny de la gamificació, cal centrar-se i encarar els objectius 

per mitjà de la motivació intrínseca dels individus. Després, mitjançant l’ús de 

recompenses extrínseques i un disseny satisfactori es serà capaç d’aconseguir 

l’atractiu necessari per enganxar a l’alumnat dins el viatge per aconseguir els 

citats objectius. Aquest viatge requereix elements com el desig, incentius, 

desafiaments, recompenses i retroalimentació per crear compromís 

(Zichermann, 2011). 

4.3 Elements de la gamificació 

En la creació d’una activitat o projecte gamificat cal tenir en consideració diversos 

components que ens ajudaran a l’hora de modelar d’una forma coherent, amb 

sentit i enfocada a la finalitat que es busca dita activitat. Per això, és vital realitzar 

un anàlisi previ del públic a qui es dirigeix l’experiència lúdica, el context i el grau 

d’aprofundiment que es vol assolir. No s’ha de perdre mai de vista el fet de que 

la darrera intenció és incitar les emocions que són el nucli en torn al que gira el 

procediment de la gamificació. 

Per parlar dels elements de la gamificació és necessari fer-ho des del punt de 

vista de la psicologia de l’aprenentatge. Els elements que conformen els 

projectes ludificats es distribueixen en tres estaments: les dinàmiques, les 

mecàniques i els components del joc. Tots ells es troben configurats en la 

piràmide següent (Werbach & Hunter, Gamificación: Revoluciona tu negocio con 

las técnicas de los juegos, 2014). 



  
 

18 

 

 

Imatge 3: Eines de la gamificació. Font: https://bit.ly/2H79NBe 

Werbach destaca que l’eficàcia del sistema no recau en el nombre d’elements 

dels que es fa ús sinó en les connexions i la congruència que es genera entre 

aquests components. 

Dins de cada àmbit existirà un comportament específic que és el que intentarem 

provocar mitjançant la combinació de les particularitats que ens aporten cada un 

d’aquests elements, els tipus de jugadors que existeixen i els modes de joc. 

4.3.1 Dinàmiques 

Les dinàmiques són el fil conductor que ens ajudarà a involucrar i motivar 

l’alumne a dintre i fora de l’aula. Es tracta del recurs que ens assistirà a l’hora de 

portar al participant cap a l’objectiu al que volem arribar, a dirigir la seva motivació 

per capficar-se dins el joc i a crear expectatives i desitjos que després haurà de 

satisfer, si es troba ben estructurat, el projecte gamificat. 

D’acord amb Kevin Werbach i Dan Hunter algunes de les dinàmiques a les que 

més importància s’han d’atribuir, són les següents: 

b. Restriccions: Són les limitacions que s’imposen al sistema 

gamificat. Aquesta dinàmica condueix a suscitar interès en els 
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participants provocant sentiments com la curiositat i la 

competitivitat donat que el subjecte es sent reptat davant un 

obstacle. 

c. Narrativa: És un dels elements cabdals en el projecte perquè li 

atorga sentit, coherència i escenografia a la temàtica del projecte. 

A més a més ajuda a l’usuari a fer-se una imatge del repte i a 

enforcar-se en direcció a la seva superació. 

d. Progressió: El sentit de progressió també juga un paper important 

i és necessari de cara als estudiants perquè els ajuda a percebre 

el seu progrés i la seva millora. Un projecte en el que l’evolució no 

es distingeixi pot desalenar als estudiants amb facilitat. 

e. Relacions: Aquest component fa referència al requisit d’establir 

relacions socials entre els usuaris. Llaços com la companyonia, la 

solidaritat, el reconeixement i el respecte, entre d’altres. 

4.3.2 Mecàniques 

Les mecàniques de joc són una sèrie de normes que tracten de generar 

experiències que es puguin gaudir, que creïn una certa addicció i compromís per 

part dels participants (Cortizo Pérez, Carrero García, Monsalve Piqueras, 

Velasco Collado, Díaz del Dedo, & Pérez Martín, 2011).  

Són els recursos que ens ajuden a modelar l’activitat  gamificada i a atorgar-li 

encara més una forma de joc. Fent ús de les mecàniques de joc es pot articular 

de forma personalitzada l’activitat que es vol dur a terme. Tenint present els 

objectius que es volen assolir s’aplicarà una mecànica concreta o vàries. 

Alguns exemples d’aquests tipus d’elements que tracten de seduir a l’alumnat 

per fomentar l’auto-motivació són: els reptes, les oportunitats, la competició, la 

cooperació, el feedback, la recopilació de recursos, la recompensa, els incentius, 

els torns, les transaccions i els estats als que han d’arribar el participant per 

guanyar (Herranz, 2013). 
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4.3.3 Components 

Mentre que les dinàmiques del joc ens ajuden a establir la relació entre els 

objectius del joc i les mecàniques tracten de promoure la motivació personal de 

cada participant, els components són els elements que ens assisteixen a l’hora 

d’aconseguir els objectius marcats per tot aquest seguit de normes que conforma 

en nostre projecte. 

Els components es poden combinar donant a lloc a diversos procediments i es 

poden anar inventant segons la creativitat i les necessitats que demanda el 

projecte per tal d’arribar als resultats que es desitgen. Existeix una llista extensa 

de components, tant llarga com la quantitat de jocs dels que es puguin extreure 

elements aplicables a la gamificació en l’aula.  

Kevin Werbach i Dan Hunter van proposar alguns com són: assoliments, avatars, 

insígnies, col·leccions, combats, desbloqueig de continguts, regals, nivells, 

punts, conquistes, formació d’equips, graelles de classificació, nivells, puts, 

missions, gràfiques socials, equips i monedes virtuals. 

5 Proposta didàctica 

La proposta que es presenta en aquest treball és l’elaboració d’un projecte 

gamificat destinat a desenvolupar-se, idealment, al llarg del darrer trimestre de 

qualsevol dels dos cursos que engloba la matèria de tecnologia en el primer cicle 

d’ESO. 

En aquest cas concret, la gamificació ideada s’ha adaptat a les característiques 

de l’alumnat de 2n d’ESO atès que es tracten continguts que són bàsics en 

l’assignatura de tecnologia. A més a més, les activitats han estat enfocades cap 

a un tipus d’alumnat que entra en contacte per primer cop amb dita assignatura.  

En el cas de que la gamificació plantejada es volgués aplicar a 3r d’ESO sempre 

seria possible ampliar la dificultat de les activitats a banda d’afegir continguts 

més idonis per aquesta curs. 

Et faré un taller que no podràs rebutjar és el títol que rep el projecte en el que els 

participants s’hauran d’enfrontar a una hipotètica licitació del Govern de les Illes 
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Balears per un contracte d’adequació del taller de tecnologia del propi centre 

educatiu.  

Per tal de ser capaços d’elaborar un replanteig del taller, els alumnes hauran 

d’arribar a ser dissenyadors industrials. Prèviament hauran de passar per un 

entrenament que els prepararà per a l’elaboració d’una proposta final del taller. 

L’entrenament inclourà tot un seguit d’activitats que aniran creixent en dificultat i 

que seran presentades a l’alumnat com a missions. Cada missió completada 

amb èxit els hi atorgarà una puntuació que permetrà als jugadors anar pujant de 

nivell dins el camí cap a l’objectiu de ser dissenyadors industrials.  

Com a missió final s’haurà de realitzar el projecte de la creació d’un taller de 

tecnologia on s’hauran d’aplicar tots els coneixements assimilats a la fase 

d’entrenament. 

Aquest procés anirà sempre guiat pel docent, que serà l’activador o detonant per 

posar en marxa tota aquesta tasca i per anar indicant totes les normes que 

hauran de seguir els participants. 

5.1 Metodologia 

5.1.1 Gamificació 

A continuació es detallen els elements que configuren les bases de l’estructura 

del projecte i que regulen les activitats que es proposen. En aquesta secció es 

troba el que dins d’un joc s’anomenen les instruccions. 

Com s’explica breument a l’apartat anterior l’objectiu a llarg termini de la proposta 

és arribar a ser dissenyadors industrials. Aquest objectiu neix d’una narrativa en 

la que es presenta a l’alumnat una necessitat. Dita necessitat arriba en forma de 

licitació; el taller del propi centre educatiu ha quedat un tant desfasat degut a 

l’augment d’eines, de material i als canvis tecnològics que s’han anat succeint. 

És per això que el Govern de les Illes Balears ha trobat adient convocar un 

concurs en el que es presentin diferents gabinets de dissenyadors per tal de tenir 

diverses opcions per renovar el taller. 
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En resposta a aquesta demanda, els alumnes de 2n d’ESO tenen la comesa de 

partir del nivell més bàsic del joc, el pocatraça, per anar formant-se dins el món 

dels dissenyadors industrials passant pels nivells: principiant, amateur, 

professional i màster. 

Per tal d’assolir aquesta tasca i ser capaços d’arribar a la fase final és 

imprescindible anar superant les missions que es plantegen. Cada missió tindrà 

atribuïda una puntuació que s’atorgarà depenent del grau de consecució de la 

missió. El docent en aquest cas serà el jutge que decidirà la puntuació obtinguda.  

Els gabinets de dissenyadors estaran conformats per grups de 4 alumnes com a 

molt i les recompenses sempre seran en conjunt com a grup. D’altra banda hi 

haurà algunes missions individuals que a nivell de recompensa es valoraran com 

a grup, és a dir, la qualitat de totes elles conformaran una puntuació però a més 

a més a nivell acadèmic es computaran com a proves particulars. 

L’ascens de nivell es produirà quan el grup computi la puntuació establerta per 

passar de nivell. Com s’ha esmentat, l’alumnat començarà en el nivell pocatraça, 

un cop el gabinet arribi als tres mil punts, pujarà de nivell i serà principiant, el 

mateix passarà en l’esmentat nivell, quan s’arribin als sis mil punts es 

promocionarà al nivell amateur. Atès que la dificultat anirà en augment, serà 

necessari arribar als deu mil punts per pujar al nivell professional i als quinze mil 

per arribar a ser un màster, és a dir, el dissenyador industrial.  

Un altre forma d’aconseguir premis que permeti a cada grup/gabinet acumular 

recompenses per anar evolucionant seran les targetes de la sort. Quan un equip 

passi del llindar dels tres mil punts podrà escollir una de les tres targetes de la 

sort: multiplicació de la puntuació de la missió en curs per dos, una ajuda 

significativa del professor o un bonus de cinc-cents punts. 

En total es jugaran aproximadament uns dinou mil punts perquè els equips que 

presentin més dificultats tinguin l’oportunitat d’arribar a la meta tant com els que 

funcionin millor. 
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Al principi de cada una de les sessions que duri la proposta es projectaran les 

puntuacions de cada gabinet de dissenyadors amb els nivells actualitzats perquè 

els alumnes puguin ser conscients de l’abans que estan aconseguint.  

Al final de la proposta s’atorgarà un diploma per a cada alumne amb la puntuació 

final aconseguida i el nivell assolit. 

 

Imatge 4: Nivells del projecte gamificat. Font: elaboració pròpia. 

 

5.1.2 Formació d’equips 

Com bé s’ha comentat a l’apartat de gamificació, el projecte ajuntarà els alumnes 

en equips. La intencionalitat de crear dits equips o, més bé, gabinets de 

dissenyadors, radica en la riquesa de rols i idees que poden aportar els diferents 

individus que conformin cada equip i l’equilibri en igualtats a l’hora de fomentar 

la competició saludable. 
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Considerant cada una de les identitats que defineixen al nostre alumnat es 

podran discernir, per aquest projecte, diferents rols que, a banda de les 

característiques cognitives que mostra cada alumne, distingiran els 

comportaments que mostra cada individu davant les mateixes situacions. 

Es poden distingir nou tipus de patrons de comportament segons Meredith 

Belbin:  

1. el cervell, creatiu i imaginatiu que resol problemes complexos 

2. l’investigador de recursos, extravertit que té do de gent  

3. el coordinador, qui pren les decisions i gestiona l’equip 

4. l’impulsor, individu que no pot parar quiet i mou el grup 

5. el monitor avaluador, crític amb la feina a fer i creador d’estratègies de 

funcionament 

6. el cohesionador, escolta i respecta a tothom intentant evitar els conflictes 

7. l’implementador, qui posa en marxa les idees 

8. el finalitzador, detallista i meticulós repassant la tasca feta 

9. l’especialista, font de coneixement  

L’equilibri entre aquests rols, l’adient assignació de papers en funció del 

comportament, la forma de combinar-los i gestionar-los podrà encaminar el 

rendiment del grup cap a l’èxit.  

 

Imatge 5: Roles de Belwin. Font: https://bit.ly/2JyCSGU 

Un altre característica dels equips és que hauran de ser heterogenis, de forma 

que cada grup haurà d’estar conformat per individus que presentin diferents 
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habilitats. Tots els equips hauran de ser configurats amb alumnes que tinguin 

diversos ritmes d’aprenentatge, diferents capacitats cognitives, coneixements, 

intel·ligències, etc. 

Ajuntar d’aquesta forma als participants promou entre d’altres: 

• L’intercanvi d’idees i enraonaments entre ells 

• Una forma de reflexionar més profunda 

• Un augment de l’enteniment  

• L’equilibri entre grups 

Per tant, per tal d’establir un criteri, s’han seguit les recomanacions de Pere 

Pujolàs i Maset (Pujolas Maset & Lago, 2019) que aconsella intentar que els 

equips comptin amb al manco un alumne que sigui capaç d’ajudar a la resta o 

que sigui bon motivador, dos alumnes intermedis que no han de menester gaire 

ajuda però que tampoc tenen tendència a oferir-la i un alumne que exigeixi rebre 

un poc més d’ajuda. 

 

Imatge 6: Representació de la formació de cada equip. Font: Elaboració pròpia , adaptat del document 
Implenetación del aprendizaje cooperativo en el aula 
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A més a més, també es plantejaran els equips de forma que es regeixin per la 

metodologia de la coeducació, intentant que no es doni cap tipus de segregació  

escolar per sexes. Evitant que el paper de la dona, al llarg del projecte, es vegi 

infravalorat per la jerarquia existent del model masculí sobre el femení en el món 

de la tecnologia. 

Arrel d’aquesta forma d’estructurar els equips sorgeix la demanda de conèixer 

els propis alumnes de classe. És cert que en certa mesura el docent pot tenir 

una idea preconcebuda de la personalitat de cada individu que composa la seva 

aula però també és important que cada alumne es conegui a ell mateix. Una eina 

que pot ser útil a l’hora d’afrontar aquesta tasca és guiar-se per els resultats del 

“Selfie emprenedor”. Dita activitat es portarà a terme a la segona missió de la 

proposta pel que es desenvoluparà més endavant i ens permetrà veure el grau 

d’innovació, autonomia, lideratge i habilitats empresarials dels alumnes. 

5.1.3 Docent 

El paper del docent al llarg del projecte gamificat Et faré un taller que no podràs 

rebutjar presentarà les següents característiques: 

• Conductor: el professor serà el conductor de tota la proposta. Haurà de 

deixar clar al principi de cada missió els objectius que s’espera que els 

participants assoleixin. El valor de la recompensa que es pot arribar a 

obtenir així com les normes i regles que regeixin cada tasca. 

• Motivador: dins la proposta ludificada és imperiós que el professor 

esdevingui el narrador i promotor de l’activitat. Ha de ser l’encantador que 

capti l’atenció dels alumnes. El propi docent ha de creure en el mètode 

que està impartint per ser capaç de vendre i animar als estudiants a fer 

una participació activa.  

• Avaluador: es qui observa el procés que desenvolupa cada grup de classe 

i cada individu. Anota en registres en estructura de diaris els trets 

rellevants de la forma de treball, el comportament a classe, la iniciativa 

així com les dificultats que s’evidencien amb el treball de classe. 

• Font de coneixement: excepcionalment esdevindrà la font dels 

coneixements necessaris de l’alumnat atès que la màxima premissa del 
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projecte és fomentar l’esperit autònom i emprenedor de cada 

persona/grup. 

• Atenció a la diversitat: es responsabilitat del professor vetllar per la 

integració dels alumnes dins el grup sigui quin sigui el seu perfil 

d’aprenentatge. 

5.1.4 Material 

El material que s’utilitzarà al llarg de la proposta serà una combinació d’elements 

d’elaboració pròpia, elements que es troben en el taller, aplicacions i programes 

que serviran de suport tant al docent com a l’alumne. 

Per tant, el que farem servir serà: 

• Una presentació que guiarà cada una de les missions 

• Aplicacions com Genlial.ly, Kahoot, Symbaloo, Floorplanner i Youtube 

• Programes d’ofimàtica per elaborar el quadern de camp i la presentació 

final 

• Al manco un ordinador per grup i un canó de projecció 

• Material d’elaboració del docent: targetes de la sort, imatges amb els 

símbols dels esquemes elèctrics, fitxes d’activitats..  

• Material fungible com: fusta, cartolina, silicona, llapis, pintura acrílica, cola 

per fusta  

• Les eines del taller per el maneig de la fusta 

5.2 Competències 

A l’hora de parlar de les competències bàsiques, la proposta que es presenta 

tracta de donar visibilitat a totes les competències marcades per el Decret 

34/2015, de 15 de maig, per qual s’estableix el currículum de l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears. 

Què vol dir ser competent? Implica posar en pràctica els coneixements adquirits, 

actituds i trets personals per resoldre diverses situacions. Es tracta de saber, 

saber fer, saber ser i saber estar. 
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Apel·lant a la transversalitat que demanda el citat currículum en les diverses 

àrees del coneixement i amb l’objectiu de poder visualitzar de forma clara les 

competències que es toquen mitjançant l’execució del projecte que s’ha 

proposat, s’ha elaborat una graella que relaciona les competències bàsiques 

amb les contribucions que es fan a la matèria.  

 

COMPETÈNCIA CONTRIBUCIÓ A LA MATÈRIA 

1. Comunicació 

lingüística 

- Comprensió i elaboració de textos. 

- Visualització de vídeos. 

- Ús de vocabulari tècnic  i específic a l’àrea de coneixement 

adequat al nivell. 

- Distinció de les idees principals de les secundàries. 

- Expressió oral i escrita amb ús de llenguatge formal i tècnic. 

- Seguiment d’instruccions escrites. 

- Adquisició de coneixements sobre simbologies com a llenguatge 

tècnic 

2. Matemàtica i 

ciència i 

tecnologia  

- Adquisició de coneixements relacionats amb els continguts de la 

matèria 

- Realització de canvis d’unitats, càlculs i resolució d’equacions 

- Ús de la calculadora 

- Resolució de problemes tecnològics (amb estratègies 

adequades) 

- Expressió gràfica i dibuix tècnic 

- Recerca i comprensió d’informació tècnica 

- Maneig d’eines i treball manipulatiu 

3. Digital - Ús de l’ordinador i de programes d’ofimàtica 

- Recerca, intercanvi i publicació d’informació 
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- Elaboració de treballs escrits i presentacions 

4. Aprendre a 

aprendre 

- Projectes tècnics. 

- Elaboració de calendaris i diaris de treball. Planificació de 

tasques, supervisió i avaluació. 

- Selecció i resum de continguts. 

- Reflexió sobre els errors comesos i les fortaleses pròpies. 

5. Social i cíviques - Realització de projectes, treballs i activitats en grup 

- Gestió del diàleg 

- Intercanvi d’opinions amb els companys de classe i debats 

- Negociació d’idees i pressa de decisions 

- Desenvolupament d’actituds de respecte i tolerància 

6. Sentit de la 

iniciativa i 

l’esperit 

emprenedor 

- Selecció de dissenys i projectes 

- Realització d’activitats, problemes i projectes 

- Cerca i anàlisi de projectes reals 

- Pressa de decisions 

7. Consciència i 

expressions 

culturals 

- Projectes 

- Realització d’activitats de cerca d’informació 

- Observació de projectes previs 

- Integrar els coneixements tècnics amb la vida quotidiana 

- Capacitat estètica i creadora 

Taula 1: Relació entre les competències bàsiques del currículum d’ESO i les aportacions a la matèria del 
projecte gamificat proposat. Font: Elaboració pròpia. 

La darrera competència, consciència i expressions culturals, no apareix al 

currículum de les Illes Balears però al treballar-la al llarg del projecte que es 

proposa i formar part del disseny s’ha trobat idoni incloure-la dins la graella. 
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5.3 Activitats introductòries 

5.3.1 Presentació 

Objectius 

- Comprendre la finalitat de la proposta que es planteja. 

- Interioritzar les normes i regles de joc. 

- Recopilar informació sobre el projecte. 

Continguts 

- Presentació del projecte. 

- Regles de la gamificació. 

- Missions. 

- Sistema de puntuacions. 

Descripció 

En la primera missió de la proposta es presentarà l’activitat de gamificació a 

l’alumnat. El pas més important a realitzar és que el docent cregui en la narrativa 

que ha d’explicar. És essencial que el docent transmeti motivació pel que exposa 

donat que els alumnes responen al que veuen: si el professor no és capaç 

d’emocionar-los ni engrescar-los serà dificultós que el projecte tiri endavant amb 

èxit. 

Amb aquesta finalitat, es presentarà el projecte “Et faré un taller que no podràs 

rebutjar” i s’introduirà el motiu que dona sentit al projecte, la licitació que el 

Govern de les Illes Balears publica. 

Per això s’haurà elaborat un document, producte de la modificació d’un anunci 

de licitació, adaptat a les nostres necessitats. 
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Imatge 7: Part de la licitació modificada per el projecte. Font: elaboració pròpia. 

Durant aquesta sessió es farà una introducció a la tasca que es desenvoluparà 

al llarg d’un trimestre, que és el que durarà l’activitat. A més a més s’explicaran 

els requisits que giraran en torn a aquest projecte: 

1. L’activitat es durà a terme en equips de treball/gabinets de disseny 

2. Cada individu dins el grup tindrà un paper que desenvolupar: el portaveu, 

el supervisor, el secretari i el coordinador. 

3. Tots els components del grup hauran de rotar el paper al manco una volta 

sencera per entendre la tasca dels demés. 

4. Cada gabinet de dissenyadors haurà d’elaborar un quadern de camp amb 

el que el docent indiqui que s’hi ha d’incloure al llarg del projecte. 

Planificació: 

La planificació d’aquesta missió durarà només una sessió. Si fos necessari 

escurçar la durada de la presentació degut a la programació del departament de 
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tecnologia seria possible, tot i que és recomanable dedicar un interval de temps 

extens a que quedin ben definides les normes i regles de la gamificació. 

5.3.2 Missió I: Gabinet dissenyadors 

Objectius 

- Fomentar l’esperit d’equip. 

- Experimentar la pertinença a un grup. 

- Entendre que tant els triomfs com les errades es donen a nivell d’equip i no 

de forma individual. 

- Comprendre els beneficis i les dificultats de treballar en equip. 

Continguts 

- La definició del concepte d’equip i de cooperació. 

- Diferències entre treball en grup i treball en equip. 

- Les condicions del treball en equip. 

- Requisits indispensables pel treball en equip. 

Descripció 

La missió del gabinet de dissenyadors començarà amb una autodiagnosi de les 

competències emprenedores dels alumnes. Aquesta autoavaluació, a més 

d’ajudar a l’alumne a conèixer-se també ajudarà al docent a l’hora de composar 

els equips de l’aula. És recomanable que ja tingui amb antelació alguna 

orientació de com es formaran. L’activitat és una proposta extreta de les 

pedagogies àgils per a l’emprenedoria de la Fundació Princesa de Girona i és 

aplicable i modificable per a altres  contextos.  

La tasca que haurà de realitzar cada alumne es basarà en l’elaboració de quatre 

gràfiques: una per l’autonomia, una pel lideratge, una per la innovació i un altre 

per les habilitats empresarials. Cada gràfica es trobarà graduada del 1 al 4 i a 

cada branca de l’eix hi haurà estipulades diferents afirmacions sobre un mateix. 

Els alumnes es puntuaran segons la mesura en que creuen complir les 

afirmacions i posteriorment uniran amb línies els punts entre ells donant lloc a 

una figura polièdrica. 
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La gràfica de l’autonomia tindrà les afirmacions següents: cerc sempre la forma 

de superar-me, se gestionar i organitzar el meu treball, m’agrada prendre les 

meves decisions, confio en les meves possibilitats. 

La gràfica del lideratge constarà amb les afirmacions: se dirigir un equip, tinc 

gran energia i entusiasme, em comunico fàcilment, influeixo positivament en els 

demés. 

La gràfica de la innovació comptarà amb les frases: m’agrada començar coses 

noves, tinc moltes idees, m’agrada posar en pràctica les meves idees, tinc idees 

originals. 

En darrer lloc a la gràfica de les habilitats empresarials es llegirà: m’agrada 

organitzar projectes, es busquen recursos, actuo amb responsabilitat i ètica i tinc 

habilitats comercials. 

Segons el tipus de poliedre que aparegui en les gràfiques de cada un es tindrà 

una capacitat més o menys emprenedora. Una figura oberta significarà un millor 

esperit emprenedor i una figura més tancada el contrari. 

 

Imatge 8: Gràfiques del selfie emprenedor. Font: Pedagogias ágiles para el emprendimiento. 
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Un cop duta a terme aquesta activitat es formaran els equips i l’alumnat ja es 

col·locarà amb els seus companys per començar a col·laborar. El següent pas 

serà que cada equip consensuï un nom per posar al seu gabinet de dissenyadors 

industrials per posteriorment passar a treballar els conceptes d’equip, 

col·laboració, cooperació i els beneficis i les dificultats d’aquest mètode de 

treball. 

Planificació: 

La missió durarà una sessió. És probable que l’alumnat s’hagi vist sotmès en 

poques ocasions a realitzar una tasca en equip pel que prèviament no saben 

quina és la metodologia que s’empra. 

S’ha de dedicar el temps necessari a que els alumnes entenguin com s’ha de 

treballar i assentar les bases d’una forma d’interactuar que durarà, en aquest 

cas, un trimestre. 

Sessió 1: Pluja d’idees del que és treballar en equip, definició dels conceptes 

principals del mètode i el selfie emprenedor. 

Sessió 2: Formació d’equips, invenció dels noms dels gabinets i identificació 

d’adjectius. 

Puntuació 

Aquesta missió encara no comptarà amb puntuació. 

5.3.3 Missió II: Full rotatori 

Objectius  

- Dur a terme una recerca d’informació. 

- Recopilar informació. 

- Destriar la informació útil de la inservible. 

- Fer un anàlisi del problema a resoldre. 

- Proposar solucions. 

- Organitzar les passes a seguir. 

Continguts  
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- Valoració de la informació recopilada. 

- Observació del propi taller. 

- Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. 

Descripció 

Tot i que l’objectiu principal de la missió número tres és portar a terme una 

recerca d’informació per començar a conèixer les exigències que requereix un 

projecte de disseny, en primer lloc es durà a terme la dinàmica del full giratori. 

Aquesta feina, posteriorment haurà de quedar enregistrada en el quadern de 

camp. 

El full giratori consistirà en anar fent girar un foli en el que cada component del 

equip haurà de fer una aportació escrita sobre les idees principals que els hi 

sorgeixin sobre el planteig del disseny d’un nou taller de tecnologia. 

Per torns, cada membre anirà escrivint la seva contribució i passarà el foli al 

company del costat. La resta haurà d’estar pendent del que escriuen els 

companys per intentar no repetir el mateix. 

Un cop tots els gabinets hagin elaborat el seu full giratori els portaveus de cada 

equip posaran en comú les idees recopilades. Es preveu que en aquesta sessió 

sorgeixin conceptes i temes semblants als que es mostren a la imatge que hi ha 

a continuació: 

 

Imatge 9: Exemple idees sorgides del full rotatori. Font: Elaboració pròpia. 
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La següent fase serà que cada un dels gabinets es posi a cercar informació sobre 

l’esquema fet entre tots a classe. Cada equip haurà de comptar al menys amb 

un portàtil o ultrabook per tal de realitzar la tasca.  

Planificació 

La missió durarà una sessió. 

Sessió 1: execució del full giratori, posada en comú de les idees principals, 

recerca d’informació a partir de les idees extretes i recull en el quadern de camp. 

Puntuació 

Aquesta missió rebrà una recompensa de fins a 1000 punts. 

5.3.4 Missió III: Mesures i dibuixos 

Objectius  

- Aprendre a mesurar elements de forma adient. 

- Conèixer el instruments de dibuix i el seu ús. 

- Dibuixar un esbós del taller. 

- Practicar l’acotació i l´ús de les escales. 

Continguts 

- Instruments de dibuix. 

- Sistema de representació senzill. 

- Esbós. 

- Escales i acotació. 

Descripció  

La missió número quatre, començarà amb un repàs dels elements d’expressió 

gràfica que els alumnes ja hauran d’haver tractat amb anterioritat al primer o al 

segon trimestre del curs. 

A continuació, la tasca principal girarà en torn a l’elaboració d’un esbós que es 

farà de forma individual, en el que es demanarà que es mesuri el taller. En el 

dibuix s’exigirà que hi hagi, a més del esbós del taller amb les mesures reals 
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indicades, al manco, l’esbós d’un element d’emmagatzematge, una taula de feina 

i una cadira també amb les mesures reals. 

Planificació 

Aquesta missió durarà tres sessions.  

Sessió 1: Repàs dels elements d’expressió gràfica; dibuix, escala i acotació.   

Sessions 2 i 3: Mesurar el taller i els objectes especificats, fer un esbós on hi 

hagi les mesures indicades. 

Puntuació 

Mitjançant l’observació dels participants  i l’entrega dels esbossos es retribuirà 

als grups amb un total de 2000 punts. Cada alumne realitzarà el seu esbós pel 

que com a molt poden aconseguir 500 punts cada un. 

5.3.5 Missió IV: DAFO 

Objectius 

- Analitzar les mancances del taller i els elements obsolets. 

- Observar les oportunitats de millora del taller. 

- Comprendre les amenaces que poden influir en el disseny. 

- Diferenciar el que és necessari dins l’aula del que no. 

- Intercanviar opinions i prendre decisions. 

Continguts 

- Prioritats a l’hora de plantejar el taller. 

- Resolució de problemes. 

- Elements obligatoris que ha de tenir el taller, elements a descartar i elements 

opcionals. 

Descripció  

En primer lloc es realitzarà una introducció a la redacció del DAFO. Aquesta 

activitat es podrà realitzar en el mateix quadern de camp i es farà en equips. 

La finalitat de la tasca serà analitzar el taller de tecnologia des de diversos punts 

de vista. Alguns dels punts que es preveu que sorgeixin són: 
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- Funcional: l’espai, la distribució i l’equipament faciliten les tasques a 

realitzar? És prou gran? 

- Segur: es pot dir que es treballa amb seguretat? Les eines amb les 

que es treballa es troben en bon estat? Té una bona ventilació? 

- Actual: s’empren tots els elements que hi trobem? Hi ha alguna cosa 

que es pugui modernitzar? Hi ha màquines obsoletes? 

Per equips, dividiran un full en quatre seccions quadrades d’igual dimensió. Cada 

secció tindrà un concepte per l’anàlisi dels punts anteriors.  

Les dues seccions superiors avaluaran elements interns; les debilitats del taller i 

les fortaleses. Les seccions inferiors valoraran factors externs; amenaces i 

oportunitats. 

 

Imatge 10: Exemple de document DAFO derivat de l'analisi del taller. Font: Elaboració pròpia. 

Cada gabinet, en comú, emplenarà la graella per, en darrer lloc, redactar una 

llista de les necessitats del taller. En aquest llistat sorgiran elements del taller 

que l’alumnat haurà d’incloure en el seu disseny final. 

Planificació 
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Durarà una sessió. 

Sessió 1:  Introducció a la eina DAFO, explicació del funcionament del DAFO, 

elaboració en equip del document i conclusions de les necessitats del taller. 

Puntuació 

Aquesta missió serà d’avaluació en equip i es podran aconseguir fins a 1500 

punts. 

5.3.6 Missió V: Normes i eines al taller 

Objectius  

- Recordar les normes de seguretat a dins del taller. 

- Saber com s’utilitzen les eines que a emprar. 

- Aplicar les regles de comportament. 

- Identificar cada zona del taller amb l’ús que li correspon. 

- Llistar els elements necessaris d’un taller i establir les dimensions 

recomanades. 

- Analitzar, descriure i corregir comportaments erronis al taller. 

Continguts 

- Normes de seguretat al taller 

- Maneig d’eines i maquinari present al taller 

- Comportament a dins del taller 

- Ús adequat de les zones de treball  

- Mínims presents a un taller de tecnologia d’un institut 

- Contingut del que estableix la llei per a la construcció d’un taller de tecnologia 

Descripció  

La primera sessió de la missió cinc serà un recordatori dels continguts de les 

normes, les eines i les zones de treball del taller. Això vol dir que l’alumnat 

s’enfrontarà a l’activitat amb una base de coneixements previs sobre aquests 

continguts.  

Per dur a terme aquesta activitat es proposa una dinàmica que imita el joc del 

“time’s up”. Per això, el docent haurà d’elaborar amb antelació unes targetes en 
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les que figurin conceptes o normes que estiguin inclosos en els continguts ja 

estudiats. 

Les targetes tindran el nom d’una eina, una zona de treball o una norma de 

comportament a complir a classe. Sota el nom hi haurà tres paraules prohibides 

de pronunciar. El repàs consistirà en que un estudiant, coneixedor del contingut 

de la targeta, descrigui fora esmentar les paraules prohibides el mot que es troba 

a la targeta. La resta d’estudiants hauran de tractar d’esbrinar allò que es prova 

d’explicar.  

L’activitat es pot organitzar jugant-hi tot el grup-classe o fent combinacions de 

dos o tres gabinets per tal de que competeixin entre ells. Es recomanarà una 

forma o l’altra depenent de les característiques del comportament del grup. 

A la sessió dos es visualitzarà un vídeo de youtube, en el que es proposen dotze 

regles bàsiques de seguretat. Es suggereix la visualització del vídeo de l’enllaç 

següent: https://www.youtube.com/watch?v=3Sk6PqEa0ZA 

Posteriorment es distribuirà una imatge del taller en la que hi haurà il·lustrats 

comportaments inadequats. L’alumnat, de forma individual haurà d’analitzar, 

descriure i corregir les situacions que calgui.  

En darrer lloc, a la sessió tres es demanarà que per gabinets es realitzi una 

recerca d’informació. Es formularan un seguit de preguntes a respondre, com: 

Quin decret és el que regula els requisits mínims del que hi ha d’haver a un taller 

de tecnologia? Quin és l’espai adient per aquesta aula? Existeix molta informació 

al respecte? 

Els alumnes hauran de documentar al quadern de camp la informació trobada 

sobre la recerca, les respostes i hauran d’identificar la informació útil per a ells. 
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Imatge 11: Punt fins al que haurien d'arribar els amunes. Font: https://bit.ly/2Z32a5c 

Planificació 

La planificació d’aquesta missió durarà al voltant de dues sessions. 

Sessió 1: Repàs a les eines del taller, el maneig de les eines i les zones del taller, 

comportament a dins l’aula-taller. 

Sessió 2: Visualització d’un vídeo, anàlisi individual de les equivocacions de la 

imatge, posada en comú dels mínims necessaris del taller a dissenyar. 

Sessió 3: Característiques de l’aula taller segons el decret 132/2010, del 12 de 

febrer, dels requisits mínims de dels centres. 

Puntuació 
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La missió permetrà aconseguir a cada equip de 2000 a 3000 punts. Els 2000 

punts correspondran a la retribució de l’activitat de la sessió 2 i 3 i els mil punts 

variables dependran dels punts guanyats al joc de la sessió 1. 

5.3.7 Missió VI: Materials i maquinàri 

Objectius 

- Proposar diferents distribucions pel disseny del taller. 

- Posar en comú, a nivell de gabinet, propostes de distribucions del mobiliari i 

el material. 

- Conèixer les característiques dels materials presents al taller. 

- Pulir el maneig bàsic de Floorplanner. 

- Elaborar una distribució orientativa amb l’aplicació Floorplanner. 

Continguts 

- Materials i màquines útils pel taller. 

- Propietats dels materials. 

- Beneficis i desavantatges de l’ús dels materials. 

- Idoneïtat del material del que està fet el mobiliari. 

Descripció  

Durant la missió número sis, l’alumnat es dedicarà a l’observació del taller. De 

nou, tractaran d’analitzar el mobiliari i la maquinària que els envolta, però en 

aquesta ocasió la finalitat no recaurà en reconèixer els components útils dels que 

no, sinó que el que interessa és que descobreixin quins són els materials 

predominants a dins el taller. 

Per aquesta activitat, els estudiants hauran d’emprar la deducció. Amb l’objectiu 

de sotmetre a l’alumnat a una simulació de les condicions de feina dels gabinets 

de disseny, se’ls exposarà a un compte enrere. La finalitat serà que abans 

d’acabar dit compte enrere, els estudiants donin amb les paraules: fusta, plàstic 

i metall. Materials que predominen a l’aula. 
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Durant el temps que duri aquesta sessió hauran de contestar per equips a un 

“quiz puzle” sobre qüestions dels components del taller. Aquest “quiz” els anirà 

donant pistes de les paraules que es busca que esbrinin.  

Els equips que hagin superat la tasca abans de que s’acabi el temps podran 

provar fortuna amb les targetes de la sort. 

A la sessió dos es tractarà el contingut dels materials i les seves propietats. Per 

tal d’incloure una sessió en el que el docent esdevé la font d’informació, es 

repartiran uns dossiers amb qüestions que es demanarà que els alumnes 

contestin. Abans de començar, el professor els donarà accés a l’aplicació 

Symbaloo, concretament a un recull d’enllaços organitzats segons els tipus de 

material. Aquí hi podran trobar les respostes a totes les preguntes.Els estudiants 

hauran de gestionar el seu propi temps i controlar el rendiment de l’equip per tal 

d’acabar abans de que finalitzi la sessió. 

A les dues darreres sessions de la missió, els alumnes hauran de començar a 

utilitzar la invenció i la creativitat. És l’hora d’elaborar propostes de disseny i 

distribució del taller. Dites propostes es convertiran en esbossos individuals que, 

tot seguit, el gabinet haurà de posar en comú. Caldrà una discussió de les millors 

idees per tal d’obtenir una única proposta de disseny del taller. 

El següent pas, serà començar a emprar el Floorplanner, eina que s’hauria 

d’haver emprat en algun dels trimestres anteriors, per elaborar el disseny del 

taller en projecte amb les mesures reals. 
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Imatge 12: Exemple de plànol del taller. Font: https://bit.ly/2JGpYGT 

Planificació 

Aquesta missió és una de les que s’emportaria més temps de la programació. Es 

necessitarien al voltant de quatre sessions. 

Sessió 1: Llistat de la maquinària del taller i llistat del mobiliari, en el cas del 

mobiliari s’hauran d’apuntar els materials del que està fet.  

Sessió 2: Investigació guiada pel docent de les propietats dels materials plàstic, 

fusta i metall. Esbossos individuals de les diferents propostes que pot incloure el 

disseny del taller, raonament dels materials escollits, llistat del mobiliari 

necessari.  

Sessió 3: Posada en comú dins l’equip dels diferents dissenys, destriar el disseny  

d’entre les propostes o la combinació de dissenys i començar a treballar amb el 

floorplanner 

Sessió 4: Dissenyar per equips la distribució de l’aula mitjançant floorplanner 

Puntuació 
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Aquesta activitat es podrà retribuir amb un total de 1000 punts per sessió. A més 

a més aquell gabinet que hagi aconseguit una puntuació superior al 3000 punts 

comptarà amb un bonus de 500 punts. 

5.3.8 Missió VII: Instal·lacions 

Objectius  

- Definir els elements dels circuits elèctrics. 

- Elaborar un esquema elèctric senzill del taller. 

- Ubicar els punts de llum, interruptors i endolls del taller. 

- Saber gestionar el temps.  

Continguts 

- Elements fonamentals dels circuits elèctrics. 

- Nocions bàsiques dels circuits elèctrics. 

- Simbologia i dibuix senzill d’esquemes elèctrics. 

Descripció  

Al llarg de la missió set es treballaran els continguts relacionats amb el bloc cinc 

del currículum de tecnologia. Els alumnes partiran des de la base de no tenir cap 

tipus de coneixement sobre l’energia elèctrica més que la que haurien d’haver 

vist prèviament a la introducció a les energies.  

Per aquest motiu, la primera sessió es dedicarà a un tipus de classe tradicional, 

la classe magistral. El professor serà l’encarregat d’impartir una sessió de teoria 

en la que es tractaran els cinc elements dels circuits elèctrics i els tipus de 

circuits. 

Per tal de conservar l’atenció s’explicarà al començament de la impartició que la 

retribució dels punts ja serà íntegrament de cada un dels equips. Per conservar-

la, només caldrà que prestin atenció, tractar de respectar el torn de paraula, 

escoltar, prendre apunts de tot allò que lis sembli rellevant i treballar en silenci. 

Rompre alguna de les regles anteriors implicarà la pèrdua progressiva dels punts 

ja adquirits. 
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La sessió dos s’enfocarà cap a la introducció dels elements de simbologia 

elèctrica i l’assimilació dels coneixements explicats. Per elaborar aquesta 

activitat els alumnes hauran d’escoltar la primera part de la sessió per a 

continuació posar en pràctica els coneixements que acaben de rebre. 

Un cop finalitzada la part teòrica l’alumnat haurà de deixar de banda els apunts 

per posar-se mans a l’obra i fer l’activitat “dibuixem l’esquema del taller”. Cada 

equip rebrà unes imatges en els que es trobaran diferents símbols de l’esquema 

elèctric, cada equip estarà representat per un color.  

Els alumnes hauran de passejar pel taller i allà on trobin un sobre amb el color 

que representa el propi gabinet hi hauran d’introduir la imatge d’algun d’aquests 

elements. L’anomenat sobre es trobarà enganxat al damunt d’un endoll, un 

quadre elèctric, un punt de llum o algun altre element que es trobi inclòs en les 

imatges. 

Cada equip haurà de consensuar entre els seus membres la imatge que 

introdueixen a dins del sobre, tractant de fer memòria del que s’ha explicat fa 

breus moments.  

A la sessió tres els alumnes hauran d’elaborar  per equips un petit qüestionari en 

forma de Kahoot amb preguntes sobre la teoria de la que han pres apunts. Els 

qüestionaris es contestaran a la sessió quatre. Cada un dels gabinets haurà 

d’abstenir-se de participar quan es posi projecti el qüestionari propi. 

Planificació 

Sessió 1: Introducció als elements de l’energia elèctrica amb presa d’apunts per 

part de cada alumne. 

Sessió 2: Explicació dels símbols de representació dels esquemes elèctrics, 

introducció a l’activitat “dibuixem l’esquema del taller”, resolució de l’activitat. 

Sessió 3: Recopilació d’apunts de les sessions prèvies i disseny per grups d’un 

qüestionari en forma de Kahoot. 

Sessió 4: Assentament dels coneixements mitjançant les probes de Kahoot 

confeccionades per la resta d’equips. 
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Puntuació 

Aquesta sessió conté teoria i pràctica pel que el pes de la retribució serà de 2500 

punts. A la primera sessió, com s’ha comentat, es donaran des d’un bon principi 

la totalitat dels punts i els mateixos alumnes seran els responsables d’anar 

conservant-los o perdent-los al llarg de les sessions que duri la missió.  

5.3.9 Missió VIII: On estem? 

Objectius  

- Detectar errors, mancances i millores del projecte. 

- Identificar el punt en el que ens trobem. 

- Repassar els avenços fins al moment. 

- Demanar dubtes i preguntes. 

Continguts 

- Tots els continguts entre la missió 1 i la missió 7. 

Descripció  

Un cop arribada la missió vuit de la proposta, es realitzarà una recopilació del 

que s’ha fet al llarg de les missions anteriors com a pas previ a la missió final.  

Per tal de repassar tots els conceptes que ens han de ser útils a l’hora de donar 

forma al taller es farà la dinàmica de la rotació per equips.  

En primer lloc s’assignarà a cada equip una de les missions realitzades fins al 

moment. Si fos necessari repetir-ne alguna degut a que no existeixen tantes 

missions com equips, es tractaria d’assignar per duplicació aquella missió que 

hagués representat més dificultat per a la classe. 

Tot seguit, cada alumne hauà d’escriure a un paper petit el nom d’algun concepte 

relacionat amb la missió assignada. Buscant no repetir els mateixos mots, cada 

grup llegirà els que ha escollit i si n’hi hagués algun de repetit es miraria de 

canviar-lo per un altre.  

A continuació tots els papers es ficaran dins un capell i es remenaran. Cada 

alumne, per torns, anirà agafant un dels papers introduïts al capell i s’haurà 
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d’encarregar de fer una breu explicació del concepte escollit. Tota aquesta 

informació es posarà en comú a nivell de classe. Si l’alumne no recorda allò que 

li ha tocat sempre podrà demanar ajuda al seu equip. 

La puntuació per resposta correcte variarà segons si s’ha rebut o no aquesta 

ajuda. La resta d’equips també podran guanyar punts amb el rebot de la resposta 

o fent alguna correcció, si pertoca. 

Planificació 

Aquesta missió durarà 1 sessió. 

Sessió 1: explicació de la dinàmica de rotació per equips, explicació de les 

missions, correccions si escau, dubtes i preguntes. 

Puntuació 

La puntuació d’aquesta missió serà de 1000 punts. Els equips tindran 

l’oportunitat de guanyar 100 punts extres si contesten correctament a les 

preguntes dels companys o si corregeixen les explicacions dels altres equips. 

5.4 Prou d’entrenaments  

5.4.1 Missió final: Et faré un taller que no podràs rebutjar 

Objectius 

- Organitzar les etapes de la construcció del taller. 

- Dissenyar la maqueta del taller. 

- Dibuixar les peces a escala sobre el material a emprar. 

- Muntar la maqueta. 

- Presentar el disseny final de la maqueta i el procés documentat al quadern 

de camp. 

- Treballar de forma autònoma i crítica. 

Continguts 

- Distribució de tasques i responsabilitats de l’equip. 

- Aplicació de les normes de seguretat al taller. 

- Planificació de les fases de la construcció d’un projecte. 
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- Càlculs d’escales. 

- Maneig i tallat de la fusta. 

- Muntatge de peces senzilles a escala. 

- Elaboració de presentacions mitjançant eines informàtiques. 

- Ús de llenguatge tècnic. 

Descripció 

La missió final de la proposta gamificada té com a objectiu la construcció d’una 

maqueta a escala del taller, com bé s’haurà anat preparant a l’alumnat cap a 

aquesta tasca final. L’activitat serà íntegrament pràctica i els alumnes es podran 

ajudar dels coneixements assolits, repassats i assimilats a la fase d’entrenament 

o d’activitats introductòries. 

En aquesta missió s’espera que els gabinets es posin a treballar exercint més 

que mai la cooperació i que ja es trobin, a dins de la classificació, a prop de 

convertir-se en dissenyadors industrials. 

Cada gabinet de dissenyadors haurà d’elaborar, en primer lloc, una organització 

de les fases del seu projecte. Dins aquest cronograma caldrà que apuntin el 

material necessari per a cada fase, les passes que fan comptes desenvolupar i 

l’estimació del temps que creuen que hauran de menester. 

Atès que l’alumnat s’haurà posat davant de projectes així en ocasions contades, 

serà imperiós que el docent doni pautes i ajuda per la posada en marxa de la 

tasca. 

A banda d’aquest cronograma, també serà un requisit indispensable representar 

el disseny mitjançant l’aplicació Floorplanner. Aquesta tasca ja estarà quasi feta 

atès que en la missió VI s’havia elaborat una distribució orientativa del taller. Ara 

serà l’hora d’afegir els elements que hi manquin i d’acabar de perfeccionar el 

plànol. 

La següent fase consistirà a triar l’escalat de la maqueta del taller, així com un 

cop presa aquesta decisió, calcular les dimensions de les de les peces a 

representar.  
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A continuació serà necessari dibuixar les peces a sobre del material que donarà 

forma al taller. Pels elements estructurals serà convenient utilitzar fusta mentre 

que per a les peces més petites, com poden ser les del mobiliari, es podran 

realitzar amb cartolina. 

Tot seguit, es començaria el tallat de les parts de la maqueta per a la seva 

posterior construcció. Un cop el cos principal ja estigués construït i les peces 

acabades s’hauria de col·locar-les i distribuir-les dins la maqueta segons el 

disseny.  

La darrera fase abraçarà decorar i pintar la maqueta, reparar els errors que es 

puguin haver comés i elaborar un esquema senzill de la instal·lació elèctrica del 

taller, en el que només caldrà incorporar els elements treballats a classe. 

Finalment s’haurà de presentar la maqueta final mitjançant una descripció de les 

passes realitzades, una justificació dels materials i el mobiliari escollit i la 

distribució final. A més a més s’haurà d’entregar el quadern de camp en el que 

s’hauran d’haver recopilat les tasques indicades pel professor i el procés de 

disseny del taller. 

 

Imatge 13: Exemple de maqueta del taller. Font: https://bit.ly/2JQmEro 
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Planificació 

Aquesta missió és la més important de tot el projecte gamificat motiu pel qual 

requereix que sigui la que més dedicació impliqui. En total s’ha estimat que es 

necessitarien, al voltant de dotze sessions. A continuació es desglossa el que es 

treballaria a cada sessió. 

Sessió 1: Llistat de les etapes de la planificació i planificació per equips de la 

construcció. 

Sessió 2: Elaboració del llistat de recursos i disseny de la maqueta final amb 

Floorplanner. 

Sessió 3 i 4: Càlculs de l’escalat de les peces necessàries per a la construcció 

de la maqueta. 

Sessió 5: Dibuix de les peces sobre cada material a emprar. 

Sessió 6: Tallat de les peces. 

Sessió 7: Muntatge de la maqueta i el mobiliari. 

Sessió 8: Acabat del muntatge, ubicació del mobiliari i fixat dels elements. 

Sessió 9:  Pintar, decorar l’aula i revisar els acabats. 

Sessió 10: Per als equips més avançats, aquesta sessió els permetrà fer millores, 

demanar dubtes o fins i tot repassar la presentació i pels equips amb més 

dificultats podran solucionar imprevists i finalitzar la maqueta.  

Sessions 11 i 12: Presentacions per equips de les maquetes. 

Puntuació 

Degut a la transcendència de la darrera missió la recompensa que es podrà 

guanyar haurà de ser la més suculenta en comparació a la resta de missions. Si 

s’aconsegueix la puntuació completa, es podran guanyar fins a 4500 punts. 

5.5 Avaluació 

L’avaluació del projecte gamificat constarà de tres tipus diferents d’avaluació: 
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1. Per una banda es tindrà en compte un tipus d’avaluació contínua 

individual que anirà de la mà del l’augment de la dificultat i la exigència de 

les pròpies missions.  

Al anar acumulant cada missió conceptes que apareixen a les activitats 

anteriors realitzades, es podrà anar desenvolupant un treball d’observació 

i valoració del nivell adquirit i dels objectius fixats. 

Les missions III, V, VII i VIII seran específicament tasques de valoració 

individual. 

2. D’altra banda s’haurà d’avaluar la feina de col·laboració i de cooperació 

que efectuarà l’alumnat a dins l’aula i a fora d’ella atès que el projecte 

empra la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. 

També es tindrà present el rol que exerceix dins el grup cada individu, les 

aportacions que duen a terme i el treball presentat en conjunt, com és la 

presentació del disseny del taller i el quadern de camp. 

3. L’avaluació final consistirà en una valoració realitzada per dos 

components diferents del departament de tecnologia, que es prestin a 

participar en aquesta avaluació, i l’avaluació del docent conductor de la 

gamificació.  

S’avaluarà la presentació elaborada, la maqueta construïda i la 

coherència del disseny del taller amb relació al propòsit del seu ús. 

Al final de cada missió, que pot abraçar més d’una sessió, el docent haurà de 

completar dues rúbriques (annex) per a cada grup de classe o cada individu, si 

pertoca, amb la finalitat d’atorgar una puntuació com a recompensa per 

l’execució de la tasca i avaluar el quadern de camp que l’alumnat haurà 

d’elaborar al llarg de les missions. Es farà, per tant, una observació 

sistematitzada que seguirà uns comportaments ja definits i especificats. 

De cara a l’alumnat dita puntuació servirà per anar ascendint de nivell dins el 

projecte mentre que de cara al docent cada recompensa tindrà associada una 

ponderació que es traduirà en qualificacions que permetran quantificar el grau 

de domini i d’aprenentatge de l’alumnat. 
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Amb la intenció de valorar cada missió de forma acurada, es seguiran les pautes 

de la Taxonomia de Bloom (Bloom, 1956). Segons els objectius marcats en cada 

missió es tindrà en compte l’aprenentatge valorant el pas dels processos 

cognitius més simples, com són recordar i comprendre, als processos cognitius 

més complexes, com són avaluar i crear. 

Pensament 

d’ordre 

inferior (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensament 

d’ordre 

superior (+) 

RECORDAR Recordar fets/dades sense necessitat 

d’entendre. Es mostra el material après 

prèviament mitjançant el record de termes, 

conceptes bàsics i respostes. 

COMPRENDRE Mostra l’enteniment a l’hora de trobar 

informació al text. Es demostra la comprensió 

bàsica de fets i idees. 

APLICAR S’empra en una nova situació. Resol 

problemes mitjançant l’aplicació del 

coneixement, fets o tècniques adquirides 

prèviament d’una forma diferent. 

ANALITZAR Examinar en detall. Estudiar i descompondre 

la informació en parts identificant els motius 

o les causes; realitzar inferències i trobar 

evidències que donin suport a les 

generalitzacions. 

AVALUAR Justificar, presentar i defensar opinions 

realitzant judicis sobre la informació, la 

validesa de les idees o la qualitat d’una feina 

fonamentant-se en tot un seguit de criteris.  

CREAR Canviar o crear quelcom nou. Recopilar 

informació d’una manera diferent combinant 



  
 

54 

 

els elements en un nou model o proposar 

solucions alternatives. 

Taula 2: Taxonomia de Bloom. Font: www3.gobiernodecanarias.org 

6 Conclusions  

El propòsit d’aquest projecte ha estat la confecció de la proposta gamificada “Et 

faré un taller que no podràs rebutjar”. Dita proposta sorgeix de la idea de portar 

a terme una experiència pràctica d’una forma alternativa per a l’alumnat, ja que 

en moltes ocasions es veu sotmès exclusivament a classes i més classes de 

teoria. 

Com bé han avalat les teories que s’han revisat al llarg de la memòria, la 

ludificació o gamificació és una eina que reuneix molts dels requisits adients per 

realitzar aquest tipus d’exercicis pràctics atès que permeten als alumnes 

entendre l’ús d’allò que s’estudia gràcies al vincle que crea l’exercici amb la 

pràctica. 

A més, des del punt de vista dels estudiants, hi ha clars elements que indiquen 

que el treball cooperatiu al que són exposats i les expectatives d’un treball que 

els tregui de la rutina són un bon punt de motivació per un aprenentatge 

significatiu. 

El treball en equip estimula des del primer moment la competència social 

d’aquells individus que participen de la proposta i afavoreix a desenvolupar 

l’esperit emprenedor mitjançant l’intercanvi d’idees i informació que es dona 

entre els membres. 

Un altre factor que sol intervenir en l’èxit d’aquest estil de propostes és l’emoció 

que envolta tot el procés i que s’aconsegueix per medi del foment de la 

competició saludable, la retribució amb punts, la sensació de progrés i la 

conseqüent  pujada de nivell. En quant a les emocions negatives, cal tenir en 

compte que els errors comesos no són percebuts per l’alumne com a moments 

de fracàs, pel que en moltes ocasions no es senten sotmesos a la pressió a la 

que habitualment es troben acostumats. 
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La gamificació dona l’oportunitat, a aquell qui la prepara, d’adaptar-se al context, 

a l’entorn i als individus que hi ha dins l’aula mitjançant tot un nombre de 

dinàmiques i recursos extrets de les estructures dels jocs. En adició permet anar 

augmentant progressivament el grau de dificultat de les tasques que es 

plantegen i adaptar-se al temps i a la programació del curs. 

Aquesta metodologia no és només aplicable en edats primerenques. Mitjançant 

els estudis dels autors més experimentats queda demostrat que el joc no és una 

eina exclusiva per a infants sinó que també engresca a adults, motiu pel qual 

aquest mètode sempre podrà ser extensible a cursos superiors. 

La versatilitat del projecte també dona a peu a emprar-se com a una metodologia, 

entre d’altres, adequada per l’elaboració de propostes transversals permetent 

crear experiències en les que es poden incorporar tantes matèries com la 

temàtica ho permeti. 

D’aquesta manera, es pot concloure que la gamificació és un recurs que ha 

arribat per quedar-se. La massiva creació d’aplicacions que et permeten 

combinar els elements propis de la metodologia amb els continguts educatius 

desitjats només fan que demostrar la rellevància que està adquirint.  

Cada cop són més els docents que s’atreveixen a profunditzar dins aquest món, 

tractant d’actualitzar les sessions a les necessitats i a un aprenentatge de 

qualitat, sembla ser un dels instruments d’ensenyament del futur. 
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9 Annex 1:  Rúbrica de les missions 

	 25%	de	la	puntuació	 50%	de	la	puntuació	 75%	de	la	puntuació	 100%	de	la	puntuació	

Contingut	 Presenta	 algunes	

activitats	 parcialment	

completes.	 Falta	 de	

connexió	i	coherència.	

Presenta		la	majoria	de	les	

activitats	completes.	

Presenta	 totes	 les	

activitats	 i	 els	 apartats	

complets.	Ben	redactat.	

Presenta	 totes	 les	

activitats	 ben	

desenvolupades,	 amb	

explicacions	 coherents	 i	

amb	 tots	 els	 apartats	

complets.	

Actitud	a	l’aula	 Manca	 de	 participació	 i	

col·laboració	 en	 equip.	

Dificulta	l’aprenentatge	a	

classe.	 Infravalora	 les	

normes	 del	 projecte	

gamificat.	

Participa	esporàdicament	i	

afavoreix	 l’aprenentatge	 a	

classe.	 Valora	 algunes	 de	

les	 normes	 del	 projecte	

gamificat.	

Participa	 freqüentment,	

atén	 a	 classe	 i	 afavoreix	

l’aprenentatge.	 Valora	 les	

normes	 del	 projecte	

gamificat.	

Participa	 activament,	

mostra	 interès,	 atén	 a	

classe	 	 i	 afavoreix	

l’aprenentatge.	 Valora	 les	

normes	 del	 projecte	

gamificat.	
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Assimilació	 de	

continguts	

L’alumne	 analitza	 els	

continguts	 definits	 per	 a	

cada	missió.		

L’alumne	 analitza	 els	

continguts	 definits	 per	 a	

cada	 missió	 i	 coneix	

algunes	 de	 les	 seves	

aplicacions	 o	

característiques.	

	

L’alumne	 analitza	 i	 entén	

els	 continguts	 definits	 per	

a	 cada	 missió	 	 i	 coneix	

algunes	 de	 les	 seves	

aplicacions	 o	

característiques.	

L’alumne	 analitza	 i	 entén	

els	 continguts	 definits	 per	

a	cada	missió	 	 i	 coneix	 les	

seves	 aplicacions	 i	

característiques.	 Mostra	

inquietud	pel	contingut	de	

l’activitat.		

	

Aplicació	 dels	

continguts		

Incapacitat	 per		

relacionar	 els	 continguts	

amb	 la	 pràctica.	 Realitza	

la	tasca	amb	dificultats.	

Presenta	 errors	 	 amb	 la	

relació	 de	 continguts	 amb	

la	pràctica.	Realitza	la	tasca	

amb	certa	dificultat.	

Relaciona	 	 adequadament	

els	 continguts	 amb	 la	

pràctica.	 Sap	 realitzar	 la	

tasca	correctament.	

Relaciona	 amb	 èxit	 els	

continguts	amb	la	pràctica.	

Sap	realitzar	la	tasca	sense	

problemes.	
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10 Annex 2: Rúbrica del quadern de camp 

	 0-4	 5-6	 7-8	 9-10	

Presentació	 del	

quadern	de	camp	

Conté	 títol,	 nom	 i	

llinatges	 dels	

participants	del	grup.	

Conté	títol,	nom	i	llinatges	

dels	participants	del	grup	i	

índex.	

Conté	títol,	nom	i	llinatges	

dels	participants	del	grup	i	

índex	paginat.	

Conté	títol,	nom	i	llinatges	

dels	participants	del	grup,	

data	d’entrega,	curs	i	índex	

paginat.	

	

Estètica	del	quadern	de	

camp	

Contingut	 justificat,	

conté	 moltes	 faltes	

d’ortografia,	 activitats	

ordenades	 i	

diferenciades.	 Mala	

presentació.	

Contingut	 justificat,	 	 conté	

faltes	 d’ortografia,	

activitats	 ordenades	 i		

diferenciades.	 Presentació	

millorable.	

Contingut	 justificat,	 conté	

algunes	faltes	d’ortografia,	

activitats	 ordenades	 i	 ben	

diferenciades.	 Bona	

presentació.	

Contingut	 justificat,	 sense	

faltes	 d’ortografia,	

activitats	 ordenades	 i	 ben	

diferenciades.	 Bona	

presentació.	

Contingut	 Presenta	 algunes	

activitats	 parcialment	

Presenta		la	majoria	de	les	

activitats	completes.	

Presenta	 totes	 les	

activitats	 i	 els	 apartats	

complets.	Ben	redactat.	

Presenta	 totes	 les	

activitats	 ben	

desenvolupades,	 amb	

explicacions	 coherents	 i	
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completes.	 Falta	 de	

connexió	i	coherència.	

amb	 tots	 els	 apartats	

complets.	


