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Resum 
 

Aquest treball té com a objectiu mostrar la possibilitat d’ensenyar una 

introducció als triangles i al teorema de Pitàgores als alumnes de 2n d’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) a través d’una gamificació. 

A l’apartat de l’estat de la qüestió es concretarà com està l’ensenyament de les 

matemàtiques a l’actualitat educativa, els programes i metodologies rellevants 

que s’estan duent a terme avui en dia per ensenyar matemàtiques a l’ESO i 

una explicació sobre què és la gamificació, els avantatges i els inconvenients 

d’emprar-la a l’aula, com posar-la en pràctica i per què, la rellevància que ha 

adquirit als darrers anys i una sèrie de recursos pràctics per realitzar-la. 

A la proposta didàctica s’explicarà la gamificació creada per a l’aula de 

matemàtiques passa a passa.  

S’especificaran els continguts, estàndards d’aprenentatge i acompliments de 

les competències que es treballaran del currículum de matemàtiques d’ESO de 

les Illes Balears, les activitats que es realitzaran amb els respectius mètodes 

d’avaluació i els diferents aspectes característics de la gamificació presents a la 

proposta. 

 

Paraules clau: gamificació (ludificació), triangles, teorema de Pitàgores, 2n 

d’ESO, proposta didàctica.
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Justificació 
 

El primer estímul que va motivar l’elecció d’aquesta temàtica pel treball, va 

arribar durant el voluntariat al setembre i octubre de 2019, a través de l’Oficina 

de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB). Va ser a Lima, Perú, amb l’associació Aprendo Contigo1, on 

es va realitzar pedagogia hospitalària a través del joc. Era molt gratificant veure 

com els nens i adolescents gaudeixen aprenent mentre juguen, sense importar 

les situacions complicades que viuen. 

Allà es va conèixer a Leonel Henríquez, un dels directors executius de 

l’empresa Playing House Perú2. Es dediquen a ensenyar intel·ligència 

emocional a través del joc. Es va poder col·laborar amb ells un dia com a 

voluntaris i veure de prop el que fan. Ells creuen que jugar és la millor forma 

d’ensenyar als alumnes. 

Una vegada es va tornar a Mallorca, es va tenir l’oportunitat d’entrevistar a 

Miquel Flexas3. Ell va motivar la idea de realitzar una gamificació, a més de 

donar molts de consells i recursos per poder dur-ho a terme de manera 

satisfactòria. 

I es que gamificar possibilita que els alumnes es motivin, es diverteixin, 

s’esforcin per superar reptes, potencia la seva imaginació i creativitat…entre 

altres moltes coses. 

La temàtica de la gamificació serà elegida pels propis alumnes a través d’una 

enquesta. Així s’assegura que la temàtica és del seu grat. 

Finalment, durant les pràctiques al curs 2018-2019 a l’Institut d’Educació 

Secundària (IES) Son Pacs, es va ensenyar la unitat didàctica (UD) de 

geometria plana als alumnes de 2n d’ESO. Per tant, es coneix la UD de primera 

mà. 

 
1 Veure més informació a la web oficial: https://www.aprendocontigo.org/. 
2 Veure més informació a la web oficial: http://playinghouse.pe/. 
3 Veure més informació sobre aquest docent al seu blog oficial: http://www.miquelflexas.com/. 
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Objectius 
 

Els objectius d’aquest treball són: 

• fer una recerca de programes i metodologies rellevants per ensenyar 

matemàtiques a l’ESO. 

• Investigar què és la gamificació, avantatges i inconvenients, com dur-la a 

terme a l’aula, rellevància que ha obtingut als darrers anys i recursos 

pràctics per poder crear-la. 

• Elaborar una proposta didàctica per dur a terme a l’aula de 

matemàtiques de 2n d’ESO on s’ensenyi una introducció als triangles i al 

teorema de Pitàgores a través d’una gamificació. 
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Estat de la qüestió 

 

Introducció 
 

En aquest apartat s’explicarà per què s’ha elegit la gamificació com eina 

educativa per ensenyar matemàtiques als alumnes d’ESO. 

Es començarà mostrant la situació actual de la didàctica de les matemàtiques a 

Espanya i a les Illes Balears. 

A continuació, es veuran qualcunes de les metodologies emergents en 

l’ensenyament de les matemàtiques. Una d’elles, és la gamificació. 

Finalment, i no menys important, es mostrarà per què gamificar, avantatges de 

fer-ho, inconvenients i com fer-les front, com dur-la a l’aula de manera exitosa, 

la rellevància que ha adquirit als darrers anys i eines i recursos que es solen 

emprar per dur-la a terme. 

L’ensenyament de les matemàtiques a l’actualitat educativa 
 

Durant les pràctiques realitzades a l’IES Son Pacs de Palma de Mallorca, es va 

dur a terme una activitat4 on es demanava als alumnes de 2n d’ESO com eren 

ells quan feien matemàtiques. Havien d’escriure una actitud diferent a cada un 

dels dos post-it que se’ls hi va repartir. A la següent imatge es pot veure el 

resultat: 

 
4 Activitat "Hola, com ets" (Moral, 2014). Veure més informació a la web 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29956. 
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Aquesta activitat la van dur a terme vint-i-nou alumnes. Entre les actituds que 

es veuen escrites a la pissarra, destaquen: difícil (vuit post-it), avorrit (set post-

it), pessimista (cinc post-it), aclaparador (cinc post-it), metòdica (quatre post-it), 

reflexiu/va (quatre post-it), impotent (tres post-it), entretingut (tres post-it) i 

nerviosa (tres post-it). 

És una petita mostra de que s’han de provar coses diferents per a que la 

mentalitat dels alumnes, en torn a les matemàtiques, canviï de cara al futur. 

A nivell més general, al 2018, es va publicar l’informe PISA5. Es veu un 

estancament en la competència matemàtica. Aquest document no és 

determinant, però sí ajuda a tenir una visió global de com està el sistema 

educatiu en comparació amb altres anys, altres comunitats i altres països. 

Sobre aquest mateix informe, Francsico Marcellán, president de la Real 

Societat Matemàtica Espanyola (RSME), fa una avaluació personal a un article 

d’opinió recentment6. Comenta tres aspectes rellevants: 

 
5 PISA són les segles de Programme for International Student Assessment. Veure més 
informació sobre què és PISA a la web https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm. 
6 Veure més informació de l’article a la web https://www.rsme.es/2019/12/articulo-de-opinion-
de-francisco-marcellan-sobre-el-informe-pisa/. 

Figura 1: Resultat de l'activitat "Hola, com ets" (Moral, 2014) durant el període de 
pràctiques a l'IES Son Pacs. Font: Elaboració pròpia. Fotografia feta el Divendres 22 de 

Març de 2019 a las 09:50. 
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• treballar els continguts a través de les competències, i no al revés. 

Competències de l’àmbit matemàtic com són: raonament lògic, resolució 

de problemes, argumentació, anàlisis, interpretació de dades, etc. 

• Impulsar l’ús de noves metodologies. 

• Procurar una formació docent de qualitat. 

Els alumnes poden trobar els continguts a internet fàcilment i la majoria pot 

resoldre molts de problemes mecànics amb una simple aplicació, com 

photomath7, o amb la calculadora. En canvi, les competències perduren i els hi 

fan créixer intel·lectual i personalment. 

Les noves metodologies deuen ser emprades per tal de canviar la forma de 

transmetre aquestes competències, per a motivar-los i fer-los més partícips a 

les classes. El Currículum de Matemàtiques que es troba com Annex del Decret 

34/2015 (CMAD) assenyala que “és convenient que, en la mesura que sigui 

possible, els alumnes no rebin passivament els continguts matemàtics com una 

cosa ja feta i tancada, sinó que els descobreixin i trobin les seves relacions per 

construir el seu propi coneixement.” (p. 5). 

Aquestes serien les anomenades metodologies actives. 

Finalment, s’han de formar adequadament als futurs professors per a que 

puguin ensenyar les competències a través dels continguts mitjançant 

metodologies modernes. Com exposa el butlletí Oficial de les Illes Balears 

(BOIB) núm. 73, “el rol del docent és fonamental, ja que ha de ser capaç de 

dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge que possibilitin la resolució de 

problemes, l’aplicació dels coneixements apresos i la promoció de l’activitat 

dels estudiants” (p. 2). 

Es veu com, tant al Decret 34/2015 com al CMAD, es tracten els aspectes que 

en Marcellán comenta.  

De fet, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears 

(CEURIB) va publicar al 2016 una modificació del Decret 34/2015 al BOIB per 

 
7 Aplicació que serveix per resoldre equacions de manera automàtica. Veure més informació a 
la web oficial https://photomath.net/es/. 
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tal de dur a terme qualcuns d’aquests canvis. El nou Decret (Decret 29/2016 de 

20 de maig) pretén respondre a les necessitats educatives actuals d’ESO en 

general, i de les matemàtiques en particular: 

“Atesa la necessitat de millorar la qualitat de l’ensenyament i a fi d’afavorir i 

potenciar, a l’educació secundària obligatòria, l’autonomia dels centres, la 

innovació pedagògica, la feina per projectes de contingut competencial, la 

interdisciplinarietat i la feina en equip, es considera necessari establir una sèrie 

de modificacions de determinats aspectes dels articles del Decret 34/2015 que 

fan referència als objectius, als principis metodològics i pedagògics, al procés 

d’aprenentatge i a l’atenció personalitzada, a l’estructura i l’organització del 

primer i el segon cicle d’ESO, als elements transversals, a la concreció 

curricular i a la participació dels pares i tutors legals en el procés educatiu. 

També es modifica la part de l’annex 1 referent al currículum de les 

matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i al de les 

matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats” (BOIB núm. 64, 2016). 

 

Entre les modificacions que es fan, destaquen: 

• emprar les noves tecnologies de manera eficient i responsable. 

• Impulsar la capacitat d’expressió oral en públic en totes les matèries del 

currículum. 

• Proposar activitats amb objectius específics. Com es comenta al BOIB  

núm. 64 (2016), “activitats que els permetin desenvolupar la creativitat, la 

sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit 

emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític” (p. 15261). 

• Fomentar la innovació i autonomia dels centres donant més llibertat a l’hora 

de fer la concreció curricular:  

“Per fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la concreció 

curricular es pot dur a terme mitjançant projectes específics adreçats a 

millorar l’èxit escolar que assegurin als alumnes l’adquisició de les 

competències i els objectius del currículum.” (BOIB núm. 73, 2015) 

Un altre programa interessant que es dur a terme a nivell autonòmic, és el 

Programa TAC. Al 2 de Juny de 2017 el director general d’Innovació i 
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Comunitat Educativa va publicar una instrucció per dur a terme un programa 

pilot d’utilització de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 

en el desenvolupament curricular. 

Els objectius del programa TAC (2019) són: 

• “Promoure l’autonomia dels centres en la recerca de pràctiques educatives 

innovadores que contribueixin al desenvolupament de les competències de 

tot l’alumnat. 

• Millorar l’aprenentatge de l’alumnat en termes de desenvolupament de totes 

les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a ser, 

aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre. 

• Impulsar l’ús pedagògic i didàctic de les TAC a l’aula que suposi l’aplicació 

de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les 

necessitats educatives de l’alumnat des d’una perspectiva inclusiva. 

• Facilitar els canvis en els processos d’ensenyament i aprenentatge en la 

modalitat digital propiciats pels centres educatius. 

• Col·laborar amb les famílies en el finançament dels recursos digitals i dels 

equipaments determinats pel centre” (p. 4). 

El programa segueix en marxa a dia d’avui. 

Tant el Decret 29/2016 com aquest programa, tenen com objectius comuns: 

• impulsar l’ús de les noves tecnologies a l’aula. 

• Ajudar al desenvolupament de diferents competències, rellevants pel dia 

de demà, de l’alumnat. 

• Promoure l’autonomia dels centres. 

Aquest últim objectiu comú és clau, ja que permet als centres tenir més 

llibertats per adaptar-se a les necessitats educatives dels seus alumnes en 

funció del seu propi context per tal d’aconseguir una millora en l’èxit acadèmic. 

Al context de les Illes Balears, a l’article 11 del Decret 67/2008 es xerra sobre 

l’autonomia dels centres, així com a l’article 26 del Decret 34/2015. Ambdues 

coincideixen en que la Conselleria d’Educació i Cultura ha de fomentar aquesta 
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autonomia mitjançant formacions, recursos econòmics i humans, així com amb 

avaluacions per tal d’assegurar que els projectes dels centres, realitzats dins el 

marc de la normativa vigent, s’assoleixen de manera satisfactòria. 

La diferència entre els dos decrets, sobre aquest tema en particular, la trobem 

a l’article 26 Decret 34/2015 en que, a més de tractar tots els punts de l’article 

11 del Decret 67/2008, incorpora dos punts nous on es xerra sobre: l’obligació 

de que els centres despleguin i completin el currículum i les mesures d’atenció 

a la diversitat, establertes per l’administració educativa, per atendre les 

necessitats específiques dels seus alumnes, i la promoció dels compromisos 

entre famílies i alumnes per dur a terme activitats que procurin el progrés 

educatiu. 

Per altre banda, a nivell nacional, els canvis també es procuren. 

A la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació (LOE), ja es xerrava de la 

necessitat d’un canvi metodològic per tal de que l’alumnat sigui més actiu, de 

que les tecnologies de la informació i la comunicació són fonamentals per 

produir una millora en la qualitat educativa, i de la necessitat de l’autonomia 

dels centres per tal d’assolir els objectius, criteris i principis que es proposin de 

cara a l’èxit escolar dels alumnes (BOE núm. 106, 2006). 

Al 10 de desembre de 2013 va arribar la Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMQE) (2013) amb l’objectiu de fer modificacions a la 

LOE, ja que “los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual 

demandan una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las 

emergentes demandas de aprendizaje” [els profunds canvis als quals s’enfronta 

la societat actual demanden una contínua i reflexiva adequació del sistema 

educatiu a les emergents demandes d’aprenentatge] (p. 97859). 

 

Per tant, tant a nivell nacional com a nivell autonòmic es prenen mesures en 

educació des dels òrgans competents, lo únic és que els canvis en educació 

triguen en veure’s, i es feina del dia a dia dels professors i els centres dur-los a 

terme. 
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Diferents institucions de l’estat espanyol han creat cursos, màsters, postgraus o 

experts universitaris relacionats amb la innovació educativa per tal de formar a 

docents capacitats per atendre les necessitats que s’han comentat. A la 

següent taula mostrem qualcuns d’ells: 

Títol Nom Institució Font 

Curs 

Curs en aprenentatge 

basat en projectes i 

gamificació a l’aula. 

Universitat 

Internacional de La 

Rioja 

https://www.unir.net/educacion

/curso-aprendizaje-basado-

proyectos-gamificacion-

aula/549203796369/ 

Curs 

Curs en metodologies 

actives e innovació 

educativa 

Universitat 

Internacional de La 

Rioja 

https://www.unir.net/educacion

/curso-innovacion-

educativa/549203617580/ 

Màster 

Màster en tecnologies 

de la informació i 

comunicació per a 

l’educació i 

l’aprenentatge digital 

Universitat de 

Nebrija 

https://www.nebrija.com/progra

mas-postgrado/master/TIC-

educacion/#planEstudios 

Màster 
Màster en educació, 

tecnologia e innovació 

Universitat 

Internacional de 

València 

https://www.universidadviu.co

m/maestria-universitaria-en-

educacion-tecnologias-e-

innovacion-tic/ 

Màster 

Màster en processos 

educatius 

d’ensenyament i 

aprenentatge 

Universitat de 

Nebrija 

https://www.nebrija.com/progra

mas-

postgrado/master/aprendizaje-

innovacion/#planEstudios 

Màster 
Màster en Innovació 

Educativa 

Euroinnova 

Business School 

https://www.euroinnova.edu.es

/Master-Innovacion-Educativa 

Màster 

propi 

Màster propi 

universitari en 

innovació educativa i 

gestió del coneixement 

Universitat de 

Màlaga 

http://www.titulacionespropias.

uma.es/informacion_curso.php

?id_curso=6902972 

Expert 

universit

ari 

Expert universitari en 

innovació i tecnologia 

educativa 

Universitat de 

Màlaga 

http://www.titulacionespropias.

uma.es/informacion_curso.php

?id_curso=6902920 
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Finalment, al 2019 s’han dut a terme, a Palma de Mallorca, diferents 

congressos sobre la innovació educativa.  

Un d’ells va ser el Congrés d’Innovació Educativa de les Illes Balears 2019, de 

la innovació a la transformació8, que va tenir lloc el 25 i 26 de gener al Palau de 

Congressos de Palma de Mallorca. Va haver taules rodones, exposició de 

pòsters i explicacions de projectes a les diferents sales del palau. Van participar 

més de cent setanta escoles e instituts i van acudir més de mil docents o 

estudiants per ser docents de les Illes Balears. Es van veure pòsters sobre 

ludificació i material manipulable com a metodologies innovadores per 

ensenyar matemàtiques, per exemple. 

Programes i metodologies rellevants per ensenyar 

matemàtiques a l’ESO 
 

Des de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de la CEURIB, es 

va fer un informe a l’Octubre del 2019 (Borràs Seguí & Bauzà Sampol, 2019) 

per mesurar la qualitat d’una sèrie de programes i metodologies innovadores 

per l’ensenyament de la competència matemàtica en infantil i primària. 

S’han consultat aquests programes i s’ha investigat sobre aquells que es 

segueixen aplicant també a l’ESO.  

Finalment, entre els programes i metodologies rellevants que s’han trobat per 

ensenyar matemàtiques a l’ESO, es destaquen: JUMP Math, ONMAT, mètode 

 
8 Veure més informació a la web oficial del Congrés 
http://congresinnovacioeducativaib2019.org/index.php/ca/. 

Postgra

u 

Postgrau d’innovació 

educativa: expert en 

innovació, metodologia 

docent i avaluació 

aplicades a l’educació 

Fundació 

Maecenas 

https://www.posgradosmaecen

as.com/metodologia 

Taula 1:Titulacions relacionades amb la innovació educativa a Espanya. Font: Elaboració 
pròpia. 



  17 

 
Singapur, material manipulable, l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i la 

metodologia del joc dins l’aula. 

JUMP Math 

 

És un programa d’ensenyament de les matemàtiques que cobreix els sis 

primers cursos de primària i els dos primers d’ESO al sistema educatiu 

espanyol. 

Va ser creat al 2001 de la mà del Dr. John Mighton9 com una organització 

sense ànima de lucre i va sorgir per dues raons:  

• la frustració dels alumnes davant l’aprenentatge de les matemàtiques. 

• L’ansietat dels professors per a que els alumnes les puguin entendre. 

Es tracte d’una metodologia que es basa en el descobriment guiat de 

l’aprenentatge de l’alumne. Estableix seqüencies d’aprenentatge molt 

pautades, contempla la resolució de problemes de diferents maneres i dona 

més importància al procés que al resultat. 

S’utilitza un material propi (dos llibres d’activitats pels alumnes i un llibre sobre 

orientacions pedagògiques pel professorat per a cada nivell educatiu). 

Es pot trobar més informació sobre aquesta metodologia a la seva plana web 

oficial10. 

Degut a l’èxit i als resultats positius acadèmics que va aconseguir, va ser 

implantat a Espanya per primer pic al curs 2013-2014 i, a les Illes Balears, al 

curs 2016-2017. 

A la Taula 2 següent es poden consultar els centres on s’aplica aquesta 

metodologia actualment segons el Servei d’Innovació Educativa del CEURIB: 

 

 
9 Doctor en matemàtiques canadenc. Creador del programa JUMP Math. Veure més informació 
a https://jumpmath.org/jump/en/john_mighton. 
10 Consulta la plana web oficial del JUMP Math en espanyol aquí: https://jumpmath.es/es/ 
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Lloc Centre 

Mallorca 

CC Beat Ramon Llull 

CEIP Blai Bonet 

CEIP Eleonor Bosch 

CC Aula Balear 

CEIP Felip Bauçà 

CEIP S'Hort des Fassers 

CEIP Miquel Capllonch 

CEIP Mare de Deu de la Consolació 

CEIP Ses Comes 

Eivissa 

CEIP Can Guerxo 

CEIP Sa Blanca Dona 

CEIP Can Cantó 

Menorca 

IES Josep Miquel Guàrdia 

CEIP Insp Dr Comas Camps 

CEIP Fornells 

Formentera CEIP Mestre Lluís Andreu 

Taula 2: Centres de les Illes Balears on s'ensenya amb la metodologia JUMP Math. Font: 
Elaboració pròpia. 

La CEURIB segueix fent formacions sobre el programa i es continua amb la 

seva aplicació avui en dia. 

ONMAT 

 

Aquest programa sorgeix de la mateixa plataforma11 que va crear EntusiasMAT 

(conegut com EMAT12 avui en dia) pels nivells d’infantil i primària. 

 
11 La plataforma és tekman. Veure més informació a la seva plana web oficial 
https://www.tekmaneducation.com/. 
12 EMAT són les sigles d’Emocionant, Manipulable, Adaptatiu i Transversal. 
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ONMAT13 és una plataforma digital per ensenyar matemàtiques a l’ESO de 

forma personalitzada i emprant característiques del joc per motivar als 

alumnes. 

Es proposen activitats a realitzar mitjançant el treball cooperatiu, mitjançant 

material manipulatiu, es poden personalitzar les activitats per adaptar-les al 

currículum de matemàtiques, es mostren estratègies de pensament, activitats 

d’investigació, jocs, etc. 

En definitiva, es proposen multitud de recursos i opcions per a que es puguin 

preparar les classes de forma totalment adaptada i personalitzada. 

Mètode Singapur 

 

Aquest mètode es va fer famós arran dels resultats de les proves PISA, on 

Singapur sortia com un dels països que albergava millors resultats. 

Un dels professors que ensenya aquest mètode pel món, explica que van 

començar a emprar-lo a l’última dècada del segle passat, quan es van donar 

compte que no anaven per bon camí en l’ensenyament de les matemàtiques. 

Aquest mètode s’ensenya principalment a primària (al sistema educatiu 

espanyol), encara que es pot seguir fent servir a l’ESO. 

La clau del mètode s’explica en tres passos que es segueixen de manera 

seqüenciada per explicar qualsevol concepte nou: concret-pictòric-abstracte.  

Primer s’empra material manipulable per treballar el nou concepte (concret). 

Després, s’empra material visual per crear una imatge al cervell (pictòric). Per 

últim, s’ensenyen els símbols i signes adients per a que puguin emprar el 

concepte ells mateixos amb el llenguatge matemàtic (abstracte). 

Finalment, destacar que al CMAD (2015) s’especifica que “el camí cap a 

l’abstracció ha de partir de situacions concretes que afavoreixin la comprensió 

 
13 Es pot consultar la plana web oficial sobre aquest programa aquí 
https://www.tekmaneducation.com/new/onmat/. 
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dels conceptes. Aquesta és la funció principal dels materials manipulables, que 

ajuden també a millorar la intuïció, el raonament i la creativitat” (p. 6). 

Anant amb l’una amb aquest mètode i la metodologia que s’explica al següent 

apartat. 

Material manipulable 

 

O Recursos Materials i Activitats Experimentals, com comenta (Aubanell, 2006) 

n’Anton Aubanell14 a un dels molts treballs seus publicats. 

No es pot parlar d’aquesta metodologia sense nomenar a aquest docent de 

matemàtiques català, que es tot un referent pels que qualque dia volen 

ensenyar aquesta assignatura. 

El material manipulable són recursos pràctics que serveixen per introduir 

conceptes nous als alumnes. Poden ser objectes creats amb una finalitat 

didàctica, com les galledes de Cuisenaire15, o sense finalitat didàctica, com una 

llauna.  

Al CMAD (2015) també hi trobem referència als diferents tipus de materials 

manipulables: 

“Són de gran utilitat com a material manipulable objectes d’ús quotidià, com ara 

envasos, xinxetes, escuradents, daus i altres. També es poden trobar materials 

comercialitzats per ensenyar les matemàtiques: policubs, àbacs, reglets, 

geoplans, cossos geomètrics, poliedres desplegables, entre altres. Tots 

aquests materials ajuden a comprendre conceptes i a crear un ambient òptim 

de resolució de problemes” (p. 6). 

 
14 Catedràtic i professor de matemàtiques a Barcelona famós pel seu entusiasme per ensenyar 
d’una manera més pràctica i manipulable. Ha publicat diversos libres i recursos per ajudar als 
docents de matemàtiques de tota Espanya a ensenyar-les de manera entretinguda i 
comprensible. 
15 Són unes galledes de colors creades específicament per ensenyar conceptes matemàtics. 
Per exemple, amb ells es poden ensenyar els nombres primers i compostos. 
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S’ha de tenir en compte que la clau per ensenyar amb aquests materials no és 

l’objecte en sí, sinó com ho utilitzes per mostrar als alumnes el que els hi vols 

mostrar. 

ABP 

 

L’ABP és una metodologia activa que es fonamenta en mostrar una, o vàries, 

unitats didàctiques d’una, o vàries, assignatures, mitjançant una temàtica 

particular que sorgeix arran del propi interès dels alumnes. 

Per dur a terme aquesta metodologia és clau la coordinació docent, per tal de 

mostrar els respectius coneixements de cada àrea de manera coordinada, 

emprant sempre el mateix fil conductor (la temàtica del projecte). 

Hi ha molts de comentaris positius per part dels docents que han portat a la 

pràctica aquesta metodologia, però també hi ha crítiques. 

Una de les crítiques destacades és la de que si empres aquesta metodologia 

per mostrar un concepte, pots provocar que l’alumna només sàpiga emprar, o 

entendre, el concepte en aquell àmbit, i no en altres. 

A Espanya, i les Illes Balears, ja fa molts d’anys que s’empra aquesta 

metodologia a diferents centres.  

Per mostrar la rellevància d’aquesta metodologia al sistema educatiu de la 

nostre comunitat autònoma, una de les modificacions que es va fer del Decret 

34/2015, escrita al Decret 29/2016, diu que “per fomentar la innovació i 

promoure l’autonomia dels centres, la concreció curricular es pot dur a terme 

mitjançant projectes específics adreçats a millorar l’èxit escolar que assegurin 

als alumnes l’adquisició de les competències i els objectius del currículum” (p. 

27). 

Aquesta cita la podem trobar a l’apartat 3 de l’article 28 del Decret 34/2015, on 

també podem trobar les posteriors especificacions de com s’ha de redactar el 

projecte per tal de poder dur-lo a la pràctica. 
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També podem trobar referències a la importància de fer projectes al CMAD 

(2015): 

“D’altra banda, la investigació de situacions problemàtiques i l’elaboració de 

projectes són activitats que posen de manifest el grau de competència 

adquirida i fomenta el seu desenvolupament, perquè la competència 

matemàtica adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i els 

raonaments matemàtics són emprats per afrontar les situacions quotidianes 

que els requereixen” (p. 5). 

Finalment, per tal de veure exemples recents d’aquesta metodologia aplicada a 

centres de les Balears, al Gener de 2019 es va celebrar el Congrés d’Innovació 

Educativa de les Illes Balears 2019, esmentat al final del primer apartat de 

l’Estat de la qüestió d’aquest treball. 

Metodologia del joc 

 

Aquesta metodologia activa té la finalitat d’ensenyar als alumnes qualsevol 

concepte a través del joc.  

A una entrevista16 realitzada al professor Miquel Flexas, tot un referent sobre 

l’aplicació d’aquesta metodologia a les Illes Balears, ens explica que hi ha tres 

branques en la pràctica d’aquesta metodologia: el joc en sí, l’Aprenentatge 

Basat en Projectes (ABJ) i la gamificació. 

El joc en sí no és més que dur jocs a l’aula i fer que els alumnes juguin. No 

treballes conceptes i sempre juguen amb un sentit i una reflexió final. 

L’ABJ es tracte de jugar amb un fi didàctic. En aquesta branca també juguen 

amb diferents jocs, però, en aquest cas, s’han d’anar quedant amb les 

mecàniques, dinàmiques i regles del joc, per què dins d’elles es troben els 

continguts que el docent els hi vol mostrar.  

 
16 Entrevista realitzada el 22 de Novembre de 2019 al Col·legi El Temple de Palma de Mallorca. 
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Una tasca molt interessant en la línia de l’ABJ és que els propis alumnes 

tinguin sessions per preparar un joc on hagin d’aparèixer els continguts d’una 

matèria en particular. En acabar-lo, jugaran al joc que ells mateixos han creat. 

La gamificació es basa en emprar mecàniques i dinàmiques del joc (com la 

narrativa, els punts, els nivells, la classificació, etc.) dins un ambient no lúdic. 

La diferència entre ABJ i gamificació és que a l’ABJ aprens els continguts 

mentre jugues a un joc en particular, en canvi, a la gamificació, crees una 

situació lúdica (mitjançant una narrativa en particular) a l’aula on els alumnes 

resolen reptes i així aprenen continguts, però no són conscients de que juguen 

realment, només es preocupen per assolir els reptes, guanyar punts i fer millors 

els seus personatges, entre altres coses.  

La principal avantatge de dur aquesta metodologia a l’aula és que jugant pots 

treballar amb els alumnes la seva creativitat per resoldre problemes d’una 

manera natural i a un ambient tancat (sense conseqüències reals al món real 

en cas de que s’equivoquin).  

Des de la Conselleria (2015) també es vol que es desenvolupi aquesta 

creativitat, entre altres coses: 

“La Conselleria d’Educació i Universitat i els centres docents han de fomentar 

mesures perquè els alumnes participin en activitats que els permetin 

desenvolupar la creativitat, la sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la 

feina en equip, l’esperit emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític” 

(p. 15). 

Finalment, per tal de veure la rellevància d’aquesta metodologia, es va 

organitzar el I Congrés d’innovació Educativa, Innova Mallorca17 on l’objectiu 

era dur a terme tallers i ponències per mostrar noves metodologies a l’aula.  

A la següent taula podem veure qualcuns dels tallers, i els professionals que 

els impartien, relacionats amb la metodologia del joc: 

 
17 Congrés dut a terme el 12 i 13 d’Abril del 2019 a l’institut Lluis Vives de Palma de Mallorca. 
Veure més informació a la web oficial https://www.innovamallorca.cat/. 
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Taula 3: Títols dels tallers i Professionals que els van impartir el 12 i 13 d'Abril de 2019 a 

l'institut Lluis Vives de les Illes Balears. Font: Elaboració pròpia. Informació extreta de la web 

https://www.innovamallorca.cat/talleristes. 

La gamificació 
 

Introducció 
 

La gamificació (o ludificació) és una branca de la metodologia del joc que es 

basa en dur una experiència lúdica a un ambient no lúdic. Per la gamificació 

que es durà a terme a l’apartat de la Proposta Educativa del present treball, 

l’ambient no lúdic serà l’aula. 

Per experiència lúdica s’entén totes aquelles característiques distintives del joc,  

com són: normes, punts, recompenses, personatges, missions, etc. 

Ha de quedar clar que la gamificació no és un joc en particular, sinó una eina 

que utilitza trets dels jocs en un àmbit real amb l’objectiu de motivar a l’usuari (o 

alumne, en aquest cas) a fer qualque cosa que a priori no és molt atractiva. 

Els trets dels jocs es poden agrupar en tres grups: mecàniques, complements i 

dinàmiques. 

Les mecàniques són les regles i normes a seguir per a que el joc es pugui dur a 

terme. És allò que expliques als jugadors per a que sàpiguen jugar d’inici.  

Els complements són elements o recursos que fan al joc atractiu i amb els que 

els alumnes interactuaran. Entre els que més destaquen per la seva utilitat i 

Nom del Taller Professional 

12 Claves de la ludificación Pepe Pedraz 

BreakOut Edu Miquel Flexas 

APPrendiendo en la escuela Patricia Huertas 

Jueducación Óscar Recio 

Narrativa y misiones en Gamificación Beatriz Cánovas 
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rellevància, segons els experts, són: nivells, avatars, punts d’experiència, 

premis (com insígnies o medalles), reptes (o missions) i el feedback.  

Les dinàmiques són les situacions o contextos que es donen entre els jugadors 

i el joc, seguint les mecàniques e interactuant amb els complements. Com per 

exemple: les relacions socials, les emocions, la competició, etc. 

 

 

Per què gamificar? 
 

A continuació es mostraran una sèrie de motius pels quals es considera la 

gamificació com un eina útil i complementària pel món de l’educació: 

• la creativitat. És la capacitat de les persones per fer tangibles les 

idees. La imaginació es la font de la creativitat, i jugant et veus exposat 

a molts de moments en que has d’imaginar.  

És important treballar aquest aspecte. Óscar Recio18 comenta al llibre 

Aprende Jugando (2019), “los grandes avances de la humanidad vienen 

de la imaginación, de la capacidad tan absolutamente maravillosa del 

ser humano que es imaginar y crear” [els grans avanços de la humanitat 

 
18 Docent i formador de diversos cursos relacionats amb la gamificació a l’aula. Veure més 
informació sobre ell a la web https://es.linkedin.com/in/%C3%B3scar-recio-coll-97156b27. 

Figura 2: Piràmide amb els 3 grups de trets dels jocs. Font: Adaptat de Area Moreira i 
González González (2015). 
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venen de la imaginació, de la capacitat tan absolutament meravellosa 

del ser humà que és imaginar i crear] (p. 9). 

• Sociabilització. Jugant es poden treballar habilitats socials com: 

preguntar, escoltar, ser empàtic, ser assertius, comunicar-se i 

expressar-se, debatre, reflexionar, argumentar, relacionar-se, expressar 

emocions, etc.  

A l’apartat 4 de l’Article 7 del Decret (2015) podem trobar la rellevància 

que se li dona al desenvolupament de qualcunes d’aquestes habilitats: 

“s’han de planificar activitats que fomentin la comprensió lectora, 

l’expressió oral i escrita i el desenvolupament de la capacitat per 

dialogar i expressar-se en públic” (p. 9). 

• Habilitats importants per l’àmbit laboral. Jugant també es treballa 

l’atenció sostinguda, la planificació, pressa de decisions, gestió del 

temps, manejar la frustració i l’estrès, memoritzar, treballar en equip, 

lideratge, etc. Totes aquestes són habilitats que convé manejar pel dia 

de demà laboral. 

• Diversió. Jugues per divertir-te. Pedraz (2019) assenyala “la motivación 

está muy ligada al concepto de diversión. La diversión es inherente al 

ser humano, y además, potencia de una manera notable la emoción de 

alegría, que es una pieza clave para que levantarse de la cama todos 

los días no sea un suplicio” [la motivació està molt lligada al concepte 

de diversió. La diversió es inherent al ser humà, i a més a més, potencia 

d’una manera notable l’emoció de l’alegria, que és una peça clau per a 

que aixecar-se del llit tots els dies no sigui un suplici] (p. 124).  

Molta gent opina que la diversió va lligada a la falta de serietat, però el 

contrari de diversió no és serietat, sinó avorriment. Moltes de les 

experiències més enriquidores i que es recorden amb més força han 

estat divertides. 
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Figura 3: Relació de la gamificació amb la diversió i la memòria. Font: Adaptat de Acosta-
Medina, Torres-Barreto, Álvarez-Melgarejo i Paba-Medina (2019). 

 

• Sistema tancat que possibilita l’error. Dins la gamificació pots ser qui 

vulguis, mitjançant el teu avatar, i et sents amb més confiança per 

arriscar-te i prendre decisions que a priori no prendries a la vida real per 

por a equivocar-te i les conseqüències que dur. 

Aleshores, jugant perds la por a cometre errors, i això és clau a la vida, 

per què una de les formes més antigues d’assoliment de coneixements 

és l’assaig-error. 

I es que, com comenten Area Moreira i González González (2015), “la 

gamificación intenta satisfacer algunos de los deseos o necesidades humanas 

fundamentales que la gente necesita, tanto en el mundo real como en el virtual, 

tales como: el reconocimiento, la recompensa, el logro, la competencia, la 

colaboración, la autoexpresión y el altruismo” [la gamificació intenta satisfer 

qualcuns dels desitjos o necessitats humanes fonamentals que la gent 

necessita, tant en el món real com en el virtual, tals com: el reconeixement, la 

recompensa, l’assoliment, la competència, la col·laboració, l’autoexpressió i 

l’altruisme] (p. 26). 

Avantatges 
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Després de posar en pràctica diferents projectes gamificadors, diversos 

docents i experts han observat els següents avantatges de gamificar a l’aula: 

• millora dels resultats acadèmics. 

• Major implicació dels alumnes en les tasques que estan fent. 

• Augment de la motivació per fer feina. 

• Augment de l’interès per aprendre. 

• Desenvolupen agilitat mental i la seva habilitat per resoldre problemes. 

• Treballen en equip per assolir l’objectiu comú. 

• Feedback constant. Per una banda, entre el joc i els alumnes. I per 

l’altre, entre el professor i els alumnes. 

• Menys comportaments inadequats dins l’aula. 

• Es diverteixen amb el que fan. 

• Disminució de la deserció estudiantil. 

Inconvenients i com es poden fer front 
 

Així com hi ha avantatges, també es troben inconvenients de gamificar. A 

continuació s’exposen qualcunes de les que s’han observat i com fer-les front: 

• taules de classificació on pots veure el teu rendiment mentre jugues i, si 

és baix, poden ser molestes pels alumnes. 

• Donar premis per la quantitat de feina feta, i no per la qualitat de la 

mateixa. 

• Es premia la competició, en lloc de la col·laboració. 

• Si l’alumne comença més tard amb la gamificació, després li costa ficar-

se. 

• Una narrativa que et funciona amb un grup no té per què funcionar-te 

amb altre. 

• Pèrdua de l’objectiu per necessitat d’aconseguir les recompenses. 

Per intentar fer-los front, es recomana: 

• fer diferents taules de classificació, adaptades per nivells. Un altre opció 

és no fer taules de classificació i només permetre que l’alumne amb la 
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seva pròpia contrasenya pugui accedir a veure el seu progrés. D’aquesta 

forma els alumnes no saben com van els altres i no es comparen. Això 

s’empra sobretot a gamificacions de llarga durada, on se li dona més pes 

a la narrativa. 

• Donar la oportunitat de que puguin començar més tard. 

• Donar pes a la feina en grup, així com també a la feina individual. 

• Tenir en compte la qualitat de la feina. 

• Motivar-los per a que participin des del principi. Mitjançant un chispazo 

(terme que es comentarà a l’apartat Com procurar una gamificació d’èxit 

a l’aula), mostrant els objectius i recompenses a l’inici. 

• Fer servir una narrativa que sigui de l’interès general del grup, i no una 

qualsevol. 

Per què fer-ho a l’aula de matemàtiques? 

 

La gamificació es pot dur a terme en qualsevol àmbit, però dur-la a l’aula de 

matemàtiques és especialment interessant per diferents motius: 

1. diversió i motivació. Un dels post-its que més es va veure a l’activitat 

que es va dur a terme a les pràctiques (veure Figura 1) va ser el 

d’avorriment.  

Jugant es cerca que es diverteixin, per a que relacionin l’aprenentatge 

de les matemàtiques amb una cosa divertida i entretinguda. 

2. Creativitat e imaginació. Aquesta faceta és molt important per trobar 

alternatives a l’hora de resoldre un problema. El fet de poder imaginar el 

problema i les possibles solucions, i mitjançant la creativitat fer-les 

tangibles, et dona avantatge per resoldre-ho. 

Pel CMAD (2015) també és important “desenvolupar la creativitat i la 

imaginació” (p. 11). 

3. Tècniques per la resolució de problemes. Dins la gamificació et 

trobes amb diferents missions equiparables als problemes de 

matemàtiques. Has de resoldre aquestes missions per poder avançar, 
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així com has de resoldre els problemes de matemàtiques per avançar i 

seguir aprenent.  

I es que aquest és un altre dels objectius del CMAD (2015), “adquirir i 

millorar tècniques de resolució de problemes, des de la lectura 

comprensiva de l’enunciat i les estratègies de resolució fins a la revisió 

del procés seguit” (p. 11). 

4. Tolerància a la frustració. Altres aspectes que es van veure a l’activitat 

de les pràctiques (veure Figura 1) van ser: pessimista, aclaparador o 

impotent.  

Jugant es treballa la tolerància a la frustració, ja que en més d’una 

ocasió es trobaran amb qualque missió que els hi costarà superar. Pot 

ser que es frustrin, però veuran formes de superar-ho, ja sigui per ells 

mateixos o amb l’ajuda dels companys o el professor. 

El fet de veure’s en situació d’aquest tipus jugant, farà que quan vegin 

un problema real el dia de demà, tinguin més eines per poder superar-ho 

i no frustrar-se i/o bloquejar-se fàcilment. 

5. Aprendre de l’error. Molts d’alumnes tenen por a equivocar-se quan 

tenen davant un problema de matemàtiques. Ni ho intenten resoldre per 

por de les suposades conseqüències que, en molts de casos, són 

invencions o creences seves. 

Com ja s’ha vist a l’apartat Per què gamificar? jugant et trobes a un 

sistema tancat on facilites que l’alumne s’arrisqui i, per tant, s’equivoqui. 

D’aquesta forma s’entrena per a que pugui superar la por a equivocar-se 

i així poder almenys intentar resoldre un problema de matemàtiques 

quan el torni a tenir davant seu. 

La diversió, la tolerància a la frustració i aprendre de l’error van de la mà amb el 

cinquè objectiu específic del CMAD (2015) que diu: 

“Desenvolupar una actitud positiva davant la resolució de problemes i les 

situacions desconegudes, augmentar l’autoestima i la confiança en les pròpies 

capacitats, i superar bloqueigs i inseguretats” (p. 11). 
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Com procurar una gamificació d’èxit a l’aula 
 

Per a que la gamificació tingui èxit a l’aula, s’haurien de tenir en compte una 

sèrie de recomanacions, consells i experiències d’experts en la matèria. 

Lo primer que s’ha de tenir clar és que gamificar en sí no millora el rendiment 

de l’alumne. Ajuda, però ha d’anar acompanyat d’accions educatives 

necessàries i complementàries. Per això s’ha de fer un anàlisi (del grup-classe i 

context) previ i establir uns objectius acadèmics i pedagògics abans de dur-la a 

terme. 

Un altre qüestió rellevant són les mecàniques. Han de suposar reptes pels 

alumnes, i per això no han de ser ni simples ni complexes. S’han d’adaptar a 

l’habilitat i nivell que tenen. Per entendre això millor, en base a la teoria del flux 

d’en Mihály Csíkszentmihályi19, s’exposa la Figura 4. 

 

 

 
19 Psicòleg croata famós, entre altres coses, per la seva teoria del flux. Actualment és professor 
de psicologia a Estats Units. Defineix fluir com un estat òptim de motivació intrínseca, et trobes 
totalment immers i concentrat en la tasca que estàs realitzant i perds la noció del temps. 

Figura 4: Relació entre habilitat i repte amb eixos de coordenades. Font: 
Adaptat de Pedraz (2019). 
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L’eix de les X vindria donat pel repte (cercle blau clar) i l’eix de les Y vindria 

donat per l’habilitat (cercle vermell). L’equilibri, o zona de flux (cercle verd), es 

troba a la recta X = Y. 

Si el repte és gran i l’habilitat és baixa, els alumnes es poden sentir fàcilment 

ansiosos i, si el repte és petit i l’habilitat alta, es poden sentir avorrits. 

En el cas que es plantegi una tasca complexa, es recomana dividir-la en 

subtasques que puguin anar resolent passa per passa. 

El que en Pedraz (2019) recomana per a que una mecànica sigui bona és: que 

es defineixi el número de jugadors, explicar la preparació de la partida, 

profunditzar en què s’ha de fer a cada torn, detallar les accions dels jugadors, 

donar sentit i coherència a la partida, donar peu a que sorgeixen les 

motivacions intrínseques, ajustar l’experiència a cada jugador i potenciar la 

diversió. 

Un altre aspecte clau és la narrativa. La narrativa serà la temàtica que 

envoltarà la gamificació i el fil conductor entre les diferents missions que es 

presentaran. S’ha d’elegir una narrativa que agradi al grup en general. 

En Flexas (2019) destaca la rellevància d’una narrativa adient en una 

gamificació. Comenta que els alumnes resolen missions per avançar, i la 

resolució d’aquestes és el que els hi dona per aprendre un contingut. Els hi 

generes la necessitat d’aprendre un contingut per què els hi generes la 

necessitat de resoldre un problema dins la narrativa. 

L’estètica que envolta al joc també és molt important. Marc Leblanc20 exposa 

els plaers fonamentals que agraden més als jugadors per tal de tenir-ho en 

compte a l’hora de definir l’estètica d’un joc, i són: sensacions, fantasia, 

narrativa, repte, comunitat (compartir l’experiència), descobriment, expressió 

(poder deixar petjada) i submissió (unes regles que respectar). 

 
20 Autor i dissenyador famós, entre altres coses, per la seva explicació sobre el que ell 
anomena “els 8 plaers fonamentals” que atreien als jugadors. 
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El descobriment ve relacionat amb la curiositat. Un altre aspecte a tenir en 

compte quan es prepara una gamificació és dur a terme el que qualcuns autors 

anomenen chispazo. Es tracte de fer una espècie de tràiler del que s’ha 

preparat, per tal de produir curiositat als alumnes i que vulguin conèixer allò 

que se’ls ha presentat.  

Aquest aspecte i la resta que en Leblanc comenta, van enterament lligats amb 

la motivació intrínseca, que és el que es cerca que es desperti als alumnes per 

dur a terme una gamificació d’èxit. 

Hi ha dos tipus de motivacions: intrínseca i extrínseca. La motivació intrínseca 

és aquella que neix de dins de la persona, i va lligada a la diversió (veure Figura 

3). D’altre banda, la motivació extrínseca és aquella que es dóna per causes 

externes a les persones, com són les recompenses. 

En relació amb la motivació intrínseca es troba la teoria RAMP21 de n’Andrzej 

Marczewski22, en la qual exposa que per a que un jugador es motivi 

intrínsecament ha de poder: relacionar-se amb altres jugadors, tenir autonomia 

per poder ser l’amo del que fa, poder evolucionar dins el joc per fer-se tot un 

mestre i que el que fa tingui un propòsit clar. 

Pel que fa a la motivació extrínseca, les recompenses són atractives pels 

alumnes, però s’ha d’anar en compte amb quin tipus de recompenses els hi 

oferim. S’aconsella que siguin lo suficientment atractives per a que les vulguin 

assolir, però no massa atractives per a que no només pensin en aconseguir-les 

i deixin de banda la resta d’objectius. 

Per mantenir l’atenció dels alumnes durant el procés gamificat, han de complir-

se dos bucles: bucle d’implicació o compromís i bucle o escala de progrés. 

El bucle d’implicació és aquell que s’inicia amb la motivació per realitzar una 

activitat en particular, es fa l’activitat i després es dona un feedback per 

 
21 RAMP són les sigles de: relacionar-se, autonomia, mestratge i propòsit. 
22 Considerat un expert en gamificació avui en dia. Més informació sobre aquest autor a la web 
https://www.gamified.uk/about/. 
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després motivar-se de nou per realitzar un altre activitat (veure Figura 5). Aquest 

bucle és constant amb cada activitat que es va fent. 

 

 

Per altre banda, el bucle o escala de progrés és aquell que es dona al llarg de 

tota la gamificació per a que l’alumne vegi la progressió als diferents nivells i/o 

missions. En aquest bucle es pretén enganxar a l’alumne mitjançant el 

gaudiment i la possibilitat de fer-se expert durant el joc. Dins d’aquest bucle es 

donarien els diversos bucles d’implicació. 

Pel que fa a la competició mentre es juga, és important que hagi un guanyador i 

un perdedor. S’ha de saber perdre, com també s’ha de saber guanyar. Si 

perden es pot treballar amb ells la tolerància a la frustració, que tan important 

és pel dia de demà. Si guanyen, han de celebrar-ho, però també han de ser 

humils i seguir esforçant-se per poder seguir competint de cara al futur. 

Finalment, és important que el docent tingui una actitud lúdica. Sinó, difícilment 

es podrà transmetre diversió i motivació als alumnes (Flexas, 2019). 

Com fer una gamificació passa a passa 
 

A continuació s’exposa, per ordre, com s’hauria de preparar una gamificació: 

1. context. Primer de tot s’ha de fer un anàlisi del grup-classe i del context. 

Figura 5: Bucle d'implicació. Font: Adaptat de la 
web https://www.gamificatuaula.org/como-

empezar 
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Dins l’anàlisi s’ha de tenir en compte, entre altres coses: número 

d’alumnes, interessos, nivell dels alumnes i recursos amb els que es 

disposen per dur a terme la gamificació. 

2. Relació amb el currículum. Definició dels continguts que es volen 

donar. Pot ser des d’una unitat didàctica (com pel present treball), com 

un trimestre o un curs escolar sencer. 

3. Temporalització. Aclarir quantes sessions es destinaran i com es 

distribuiran per setmanes. 

4. Narrativa. Elegir una narrativa en base als interessos dels alumnes i els 

continguts que s’han fixat. Ha de ser una narrativa que els enganxi, ja 

que serà el fil conductor de la gamificació. 

5. Jugadors. Analitzar els diferents tipus de jugadors e identificar-los amb 

els alumnes per fer grups heterogenis. S’han arribat a distingir fins a set 

tipus diferents de jugadors, però els més comuns i que més destaquen 

els experts són els següents quatre:  

o exploradors: els hi agrada explorar totes les possibilitats del joc. 

Volen sentir-se partícips de la història. 

o Socialitzadors: aquells que sobre tot volen tenir contacte social 

amb les companyes i companys del grup. Volen compartir la seva 

experiència. 

o Triomfadors: el que cerquen es guanyar, complir tots els reptes i 

superar les missions. 

o Assassins: el seu objectiu principal és el confrontament i derrotar 

als oponents. 

6. Nivells i punts d’experiència. Definir els nivells i els punts 

d’experiència necessaris per passar d’un nivell a l’altre. 

Els alumnes han de ser conscients de les seves destreses i habilitats, i 

han de rebre un feedback per poder seguir progressant dins la 

gamificació. 

7. Components. Aquí s’ha de definir: 

o el sistema de joc: a través de quina plataforma es farà o a quin 

lloc de l’aula es durà a terme. 
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o El sistema d’avaluació: fer-los conscients, des de l’inici, de com 

s’avaluarà. 

o Dissenyar tasques: mitjançant les quals guanyaran punts 

d’experiència i es duran a terme als diferents nivells. 

o Insígnies i disparadors d’atenció: es poden donar punts extra 

per bon comportament i també es poden dissenyar missions extra 

o capses sorpresa per aconseguir més punts i superar nous 

reptes. Les missions extra o les capses sorpresa serien els 

disparadors d’atenció, per exemple. 

Rellevància 
 

El terme gamificació ha anat agafant rellevància als darrers deu anys. Una 

mostra d’això la tenim consultant les cerques mensuals que s’han fet de la 

paraula “gamificacion” a Google a Espanya. A la Figura 6 podem veure el gràfic 

resultant. 

 

Figura 6: Gràfic de cerques mensuals del terme “gamificacion” a Google des de 2004 fins avui 

en dia. Font: Imatge adaptada de la web 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=ES&q=gamificacion. 

Es comencen a veure mencions al terme al 2011, i l’últim mes de la gràfica es 

correspon amb Desembre de 2019. Es pot veure com la tendència de la recta 

de regressió d’aquest gràfic és positiva. 
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Aquest fet coincideix amb l’anàlisi bibliomètric que van publicar Acosta-Medina, 

Torres-Barreto, Álvarez-Melgarejo i Pabla-Medina (2019) sobre seixanta 

documents de major afinitat amb gamificació al món. Van veure, com es pot 

observar a la Figura 5, que el nombre de publicacions ha crescut positivament 

des del 2011, on la major crescuda es troba des de 2015 fins avui en dia. 

 

 

També van veure que el 35% de les publicacions estaven relacionades amb el 

món educatiu, un 30% amb ciències de la computació, un 8% amb enginyeria, 

un 8% amb ciències socials, un 7% amb psicologia i un 6% amb matemàtiques, 

entre altres. 

Un altre curiositat és que els dos països d’on provenien el major número de 

publicacions eren Estats Units i Espanya (amb onze i set respectivament). 

I es que a Espanya podem trobar diferents institucions que ensenyen a 

gamificar. No només les mencionades a la Taula 1, sinó també les que es 

veuen a la Taula 4 següent. 

 

 

 

Figura 7: Número de publicacions relacionades amb gamificació al voltant del 
món des del 2010 fins el 2019. Font: Adaptat de Acosta-Medina, Torres-Barreto, 

Álvarez-Melgarejo i Pabla-Medina (2019). 
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Nom de l’estudi Institució 
Relació amb 
gamificació 

Font 

Curs en Joc, 

Gamificació i TIC 

com eines per 

l’aprenentatge. 

Universitat de 

Nebrija 

El mòdul 3 del curs és 

enterament sobre 

gamificació. 

nebrija.com/otros-

cursos/curso-juego-

gamificacion-tic/ 

Màster universitari 

en Didàctica de les 

Matemàtiques en 

ESO i Batxillerat. 

Universitat 

Internacional 

de La Rioja 

A l’assignatura “Nuevas 

Tecnologías en la 

Enseñanza de las 

Matemáticas” ensenyen a 

gamificar. 

https://www.unir.net/

educacion/master-

didactica-

matematicas-

secundaria/5492013

10632/#-descripcion 

Curs en formació 

continua en 

eTeacher 

Universitat de 

Nebrija 

Recalquen la gamificació 

durant tot el curs. 

nebrija.com/otros-

cursos/curso-

eTeacher/ 

Taula 4: Institucions que formen en gamificació per l'ensenyament. Font: Elaboració pròpia. 

Hi ha més màsters, graus o cursos on ensenyen a gamificar, però estan 

relacionats amb les branques de disseny de videojocs i comunicació i per això 

no s’esmenen a la Taula 4. 

Finalment, a les Balears (concretament a Menorca) s’han dut a terme un parell 

de projectes relacionats amb la gamificació recolzats pel departament de 

formació i innovació educativa de les Illes Balears. Tots dos projectes es van 

iniciar al 2017 i es segueixen duent a terme avui en dia. Estan orientats en la 

formació i especialització dels docents dels centres en les competències 

digitals i la gamificació. 

Eines i recursos 
 

En base a la consulta de diferents articles científics, l’entrevista amb en Flexas 

(2019) i l’opinió23 de diferents gamificadors experimentats, es destacaran a 

continuació una sèrie de recursos i eines agrupats per categories. 

 
23 Consulta-ho a la web oficial https://www.gamificatuaula.org. 
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Per una banda, s’exposa a la Taula 5 les plataformes d’entorn gamificat i, per 

l’altre, es mostren a la Taula 6 els recursos que es poden emprar per dur a terme 

a una gamificació. 

Les plataformes d’entorn gamificat són aquelles que et permeten personalitzar 

la teva gamificació amb la teva classe i alumnes, elegint la narrativa, els 

personatges, els punts d’experiència i com obtenir-los, les diferents missions, 

etc.  

Plataforma En què consisteix URL 

Classcraft 

Totalment enfocada a la creació de 

gamificacions a l’aula. És la més emprada i 

destacada de totes per la quantitat de recursos i 

complements que conté. Senzilla d’emprar i 

pràctica. 

www.classcraft.com/

es/ 

Wix 

No és una plataforma d’entorn gamificat com les 

altres, però és una plataforma molt emprada 

pels gamificadors, ja que permet personalitzar la 

gamificació programant l’entorn des de 0 d’una 

manera molt senzilla24. 

www.wix.com 

My Class 

Game 

Creada recentment per un docent enginyer 

informàtic de Mallorca docent a l’IES Ses 

Estacions. És un projecte que encara està en 

desenvolupament però que ja es pot fer servir. 

www.myclassgame.i

estacio.com/ 

Fantasy 

Class 

Recomanada per la comunitat de Gamifica tu 

Aula. També és un projecte relativament nou 

que es troba en constant desenvolupament avui 

en dia. Disponible en anglès, espanyol i català. 

www.gamifica.online/ 

Knowre 

Gamifica l’ensenyament de les matemàtiques 

donant suport passa per passa a cada alumne 

mentre treballa en la seva activitat. 

www.knowre.com/ 

ClassDojo 

Per avaluar als alumnes directament des del 

dispositiu propi del docent de manera individual i 

personalitzada. Els alumnes poden crear els 

www.classdojo.com/

es-es/ 

 
24 Miquel Flexas explica breument com crear la teva gamificació passa a passa amb wix a un 
vídeo tutorial de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NXtZd5yQ9PY. 
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seus propis avatars. Els pares poden saber en 

qualsevol moment com van els seus fills. 

Toovari 

Paregut al ClassDojo per a l’avaluació de les 

actituds, però aquí a més a més pots crear 

reptes personalitzats. 

www.toovari.com/ 

Genial.ly Compte amb una secció destinada a la 

gamificació, on hi ha recursos i gamificacions ja 

fetes per emprar-les o fer paregudes. 

www. 

app.genial.ly/templat

es/games 

Breakoutedu Crea el teu propi escape room25 o empra el 
d’altres usuaris que ja han creat qualcun i el 
comparteixen. Un dels tallers de la Taula 3 
anava sobre com emprar aquesta eina. 

www.breakoutedu.co

m/ 

Taula 5: Plataformes d'entorn gamificat. Font: Elaboració pròpia. 

Els recursos, en canvi, són aquelles eines que es poden emprar per realitzar 

tasques concretes o per dissenyar qualque complement en particular de la 

gamificació. 

Nom Tipus En què consisteix Enllaç 

Kahoot 

Joc de 

preguntes-

respostes 

interactiu 

Es pot crear un test amb diferents 

preguntes i respostes i els alumnes 

elegeixen la que creuen que és la resposta 

correcta des dels seus propis dispositius. 

Quan l’acaben, reben un feedback de 

quantes preguntes han encertat i com es 

troben a la classificació del test. 

www. 

kahoot.com/ 

Quizizz 

Joc de 

preguntes-

respostes 

interactiu 

Paregut al Kahoot. Molt emprat també pels 

gamificadors. 

www. 

quizizz.com/ 

Plickers 

Joc de 

preguntes-

respostes 

interactiu 

Es pot crear el test i la plataforma et dona 

un codi que identifica a cada alumne amb 

el test. Aquest codi s’imprimeix i s’entrega 

un a cada alumne. Quan es dur a terme el 

test a l’aula, els alumnes veuen les 

preguntes a una pantalla gran i han 

d’aixecar la fulla amb el codi en una 

www. 

get.plickers.co

m/ 

 
25 Un Escape Room és una microgamificació que consisteix en esbrinar pistes de manera 
seqüenciada fins arribar a la solució final. 
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orientació concreta depenent de quina 

creuen que sigui la resposta. Amb el 

dispositiu del docent es registra cada codi 

aixecat i automàticament surten els 

resultats a la pantalla. 

Socrative 

Joc de 

preguntes-

respostes 

interactiu 

Els alumnes van responent al test de 

manera individualitzada des del seu 

dispositiu. Mentre ho fan, el docent pot 

veure el que responen i a la pantalla gran 

es pot veure com va la classificació com a 

una carrera de cavalls. 

www. 

socrative.com/ 

Triventy 

Joc de 

preguntes-

respostes 

interactiu 

Paregut al Socrative. 
www.triventy.c

om/ 

Trivinet 
Trivial 

interactiu 

Per crear un trivial interactiu de preguntes i 

respostes. 

www.trivinet.c

om/ 

Testeand

o 

Trivial 

interactiu 

Per crear el teu propi trivial interactiu o 

emprar els de usuaris que l’han compartit. 

Estan organitzats per nivells i temàtiques. 

www.testeand

o.es/ 

Brainscap

e 

Targetes 

d’aprenentat

ge 

Per crear targetes d’aprenentatge 

personalitzades. 

www.brainsca

pe.com/ 

Quizlet 

Targetes 

d’aprenentat

ge 

Per crear targetes d’aprenentatge 

personalitzades. També es pot donar 

feedback constant mentre es resolen les 

targetes i donar suport. 

www.quizlet.co

m/es 

Imagefu 

Complement 

per dissenyar 

insígnies 

Per personalitzar les insígnies de la 

gamificació. 

www.imagefu.

com/create/ba

dge 

Accredibl

e 

Complement 

per dissenyar 

insígnies 

Paregut a Imagefu. 

www.accredibl

e.com/badge-

designer/ 

Makebad

g 

Complement 

per dissenyar 

insígnies 

Per personalitzar les insígnies i avatars de 

la gamificació. 

www.makebad

g.es/ 

Free Gif 

Maker 

Complement 

per fer .gif 

Per crear un .gif personalitzat i fer-lo 

animat. 

www.freegifma

ker.me/ 
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Makeagif 
Complement 

per fer .gif 

Paregut al Free Gif Maker. També pots 

importar vídeos o imatges de Facebook o 

Youtube, entre altres, i personalitzar el .gif. 

www.makeagif

.com/ 

Giphy 
Complement 

per fer .gif 
Paregut al Free Gif Maker. 

www.giphy.co

m/ 

Voki 

Complement 

per fer 

avatars 

Per crear avatars personalitzats. www.voki.com/ 

Doppelme 

Complement 

per fer 

avatars 

Paregut a Voki. 
www.doppelm

e.com/ 

Futhead 
Complement 

per cartes 

Per crear cartes personalitzades de cada 

alumne amb el mateix format que el famós 

videojoc de futbol FIFA. 

www.futhead.c

om/card-

generator/ 

Clash 

Royale 

Card 

Maker 

Complement 

per cartes 

Per crear cartes com al Futhead. Però, en 

aquest cas, les cartes tenen el format del 

popular joc online Clash Royale. 

www.clashroy

alecardmaker.

com/ 

Mytrading

cards 

Complement 

per cartes 

Per crear cartes totalment personalitzades 

a partir de la imatge de l’alumne. 

www.mytradin

gcards.com/ 

Game 

Icons 

Complement 

per obtenir 

imatges e 

icones gratis 

Stock per obtenir icones gratis. 
www.game-

icons.net/ 

How to 

Start an 

Llc 

Complement 

per obtenir 

imatges e 

icones gratis 

Paregut al Game Icons. 

www.howtosta

rtanllc.org/free

-stock-photos/ 

Lifeofpix 

Complement 

per obtenir 

imatges e 

icones gratis 

Paregut a How to Start an Llc. 
www.lifeofpix.c

om/ 

Taula 6: Recursos per dur a terme a una gamificació. Font: Elaboració pròpia. 

Hi ha molts més recursos, aquí s’ha volgut destacar només els més rellevants 

en base al que s’ha comentat al principi d’aquesta secció. 
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Proposta didàctica 
 

Introducció 
 

La proposta didàctica és una UD sobre els triangles i el teorema de Pitàgores 

donada mitjançant una gamificació a l’aula de matemàtiques de 2n d’ESO. 

En aquesta secció s’aniran especificant cada un dels punts que es marquen a 

la secció sobre Com fer una gamificació passa a passa de l’apartat La 

gamificació de l’Estat de la qüestió del treball. 

Context 
 

El grup al qual va dirigida aquesta UD està compost per 28 alumnes de 2n d'ESO. 

En aquesta classe, 16 dels components són al·lotes i 12 són al·lots. A principi de 

curs s’ha identificat que una de les temàtiques preferides dels alumnes és el món 

fantàstic de Harry Potter26. 

A la segona sessió es farà una prova inicial (veure l’Annex 2) per conèixer el 

nivell dels alumnes. 

Els recursos amb els que es conta per poder dur a terme la gamificació són: 

• connexió a internet. 

• Projector a l’aula connectat a un ordenador de taula disponible pel 
docent. 

• Altaveus connectats a l’ordenador. 

• Ordenadors portàtils o ipads per a cada alumne. 

• Tots els alumnes tenen dispositiu mòbil. 

• Dotze Tangram 

• Dotze Regles 

• Dotze Semicercles 
 

 
26 Obra escrita per J.K. Rowling. Va publicar 7 llibres en relació a aquesta temàtica i es van fer 
8 pel·lícules sobre la mateixa. El primer llibre va sortir al 1997, i l’últim al 2007. Aquesta sèrie de 
llibres es troba entre els més venuts de tota la història. Ha estat traduïda a més de 65 idiomes 
de tot el món. Les 8 pel·lícules que s’han fet es troben entre les franquícies més exitoses en 
concepte de recaptació de taquilla. La fama és tal, que avui en dia encara es venen llibres i es 
veuen les pel·lícules. També hi ha tot un món creat entorn a Harry Potter, amb fans i 
merchandising (veure més informació a la web https://www.wizardingworld.com). 
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Relació amb el currículum 
 

Continguts 
 

Tenint el compte el CMAD, els continguts que s’ensenyaran són: 

• Bloc 1. Processos, mètodes i actituds en matemàtiques (B1). 

a) Resolució de subproblemes, inici per casos particulars senzills i 

recerca de regularitats i lleis. 

b) Pràctica dels processos de matematització i modelització en 

contextos de la realitat i en contextos matemàtics. 

c) Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds 

adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic. 

d) Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge per: 

▪ Recollir dades de forma ordenada i organitzar-les. 

▪ Facilitar la comprensió de propietats geomètriques. 

▪ Elaborar informes i documents sobre els processos duts a 

terme i els resultats i conclusions obtinguts. 

• Bloc 3. Geometria (B3). 

a) Elements bàsics de la geometria del pla. Relacions i propietats de 

figures en el pla. 

b) Figures planes elementals: triangle. 

c) Classificació de triangles. Propietats i relacions. 

d) Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació 

geomètrica i aplicacions. 

e) Ús d’eines informàtiques per estudiar formes, configuracions i 

relacions geomètriques. 

Estàndards d’aprenentatge 
 

Els estàndards d’aprenentatge que s’avaluaran en aquesta UD, respectant la 

numeració del CMAD, són: 
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• B1 2.3.1 Fa estimacions sobre els resultats dels problemes que s’han de 

resoldre, i en valora la utilitat i l’eficàcia. 

• B1 3.1 Identifica patrons, regularitats i lleis matemàtiques en situacions de 

canvi en contextos geomètrics. 

• B1 12.1.1 Elabora documents digitals propis de text com a resultat del 

procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant, amb l’eina 

tecnològica adequada. 

• B3 1.2.1 Defineix els elements característics dels triangles. 

• B3 1.2.2 Classifica els triangles atenent tant els seus costats com els seus 

angles. 

• B3 1.2.3 Traçar triangles coneixent les propietats comunes a cada un. 

• B3 3.1.1 Comprèn els significats aritmètic i geomètric del teorema de 

Pitàgores. 

• B3 3.1.2 Comprova el teorema construint altres polígons sobre els costats 

del triangle rectangle. 

• B3 3.2.1 Aplica el teorema de Pitàgores per calcular longituds 

desconegudes en la resolució de triangles en contextos geomètrics. 

Els graus d’assoliment de cada estàndard es poden trobar especificats a 

l’Annex 1. 

Competències clau 
 

A continuació s’exposaran els acompliments de les competències que 

s’avaluaran per aquesta UD: 

• competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia (CM). 

Acompliment CM 2.1 Fer argumentacions sobre figures 

geomètriques. Usar processos de raonament recursiu, deductiu, 

inductiu, relacional, que permetin precisar, contrastar, comprovar 

i demostrar les afirmacions fetes. 

• Competència aprendre a aprendre (AA). 

Acompliment AA 1.10 És capaç d’autoavaluar-se. 
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Acompliment AA 1.15 És constant i actiu en la realització de les 

tasques encomanades. 

Acompliment AA 3.5 És capaç de resoldre els dubtes dels 

companys i ajudar-los a consolidar els aprenentatges. 

• Competència digital (CD). 

Acompliment CD 2.2 Té comportaments adequats quan usa 

eines i plataformes digitals especialitzades. 

Els graus d’assoliment dels acompliments també es troben especificats a 

l’Annex 1. 

Temporalització 
 

En principi la UD es donarà en catorze sessions, però podria allargar-se en cas 

de ser necessari. 

A la primera sessió es farà una explicació als alumnes sobre la UD que es 

donarà i com funciona la gamificació. Al final de la sessió hauran de respondre 

a unes preguntes sobre si ho han entès (veure les preguntes a l’Annex 3), per 

tal de procurar que sàpiguen com funcionarà tot. 

A la segona sessió es resoldran dubtes a partir de les respostes al test sobre si 

ho han entès i es farà la prova inicial i la identificació del tipus de jugadors 

(veure el test a l’Annex 4) que són. 

A la tercera sessió es comunicarà com es faran els grups i es realitzarà una 

activitat sobre Qui no pertany?27 amb cares de protagonistes de Harry Potter 

(veure la imatge emprada per l’activitat a l’Annex 5). L’objectiu és que vegin 

com funcionen aquest tipus d’activitats i que es diverteixin. No se’ls avaluarà, 

només s’observarà com es comporten amb l’activitat. 

 
27 Creat per en Christopher Danielson, en aquest tipus d’activitat el que es proposa és 
identificar quina de les 4 figures de la imatge és diferent a les altres 3 i per què. La clau és que 
totes les imatges tenen qualque tret que les diferencia de les altres 3. S’ha de fer veure que hi 
ha vàries opcions com a solució en aquesta activitat, i totes són igual de vàlides si els 
arguments són bons. A la web oficial www.wodb.ca es poden veure molts d’exemples d’aquest 
tipus d’activitat. 
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Des de la quarta sessió fins la dotzena, ambdues incloses, la seqüència a 

seguir a cada sessió serà:  

• explicació inicial del que es farà i resolució de dubtes. 

• Distribució per grups a l’aula. 

• Fer feina amb les tasques de les missions a través de la gamificació. 

• Realitzar una autoavaluació. 

A la penúltima sessió es faran els desafiaments. 

I, a l’última sessió, es farà la prova final, s’entregaran diferents premis i se’ls 

demanarà que emplenin una enquesta de valoració de la gamificació. 

Narrativa 
 

Com la gamificació és per una UD que en principi es donarà en catroze 

sessions, s’ha creat una narrativa sobre Harry Potter adaptada a aquest fet.  

Pels qui no han vist o llegit Harry Potter, la història (resumida) tracta sobre les 

aventures de tres alumnes (Harry Potter, Ron Weasley i Hermione Granger) 

d’una escola de màgia, anomenada Hogwarts, que lluitaran per acabar amb el 

malèvol Voldemort. Cada curs escolar a Hogwarts es correspon amb una 

pel·lícula o llibre al qual es tracte una història diferent, encara que l’objectiu 

final sempre és el de que els tres alumnes acabin amb en Voldemort. 

A la història de la primera entrega, els tres alumnes arriben per primer pic a 

Hogwarts i han de ser elegits per una de les quatre cases de l’escola: 

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. 

Una vegada entren a una casa, se’ls explica que durant el curs aniran 

aconseguint punts per mèrits i per superar diferents reptes, així com també 

poden perdre’ls per actituds irresponsables i altres motius. Aquests punts no 

només conten per ells mateixos, sinó que també conten per a la seva casa. A 

final d’any es farà un recompte amb els punts de cada casa i al guanyador se li 

entregarà la Copa de la Casa. 
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Aquesta és la narrativa elegida per a la proposta. Es faran quatre grups amb 

els alumnes i hauran de superar les missions que se’ls plantejarà per guanyar 

punts i poder arribar a aconseguir la Copa de la Casa quan acabi la UD. 

Per crear el chispazo d’aquesta gamificació, el que es farà a la sessió just 

anterior a la del començament de la UD, és posar la música d’una de les 

bandes sonores de Harry Potter just abans d’acabar la classe. Quan demanin 

el per què de la música, els hi direm que a la pròxima sessió sabran més. 

A més, a la introducció de la gamificació també sentiran aquesta mateixa banda 

sonora. 

Jugadors 
 

Abans de distribuir als alumnes per cases, a la sessió 2 s’identificarà quin dels 

quatre tipus de jugadors és mitjançant un test que realitzaran ells mateixos. 

Una vegada es sàpiga el tipus de jugadors que són, i tenint el compte el nivell 

de cada alumne (amb la correcció de la prova inicial com a referència) 

juntament amb les seves capacitats, es faran els quatre grups de set persones 

a la sessió 3. Es procurarà fer-los el més heterogenis possible. 

A cada grup haurà un/a coordinador/coordinadora (anomenat prefecte28 a la 

gamificació), un/a secretari/secretària, un/a repartidor/repartidora i un/a 

portaveu. S’explicaran els roles que tindran cada un, per tal de que facin feina 

de manera cooperativa: 

• el/La prefecte: s’encarrega de fer els petits grups, de coordinar la 

resolució de les tasques i dirigir al grup. 

• El/La secretari/secretària: s’encarrega de controlar el temps per fer les 

tasques, prendre notes importants pel grup, guardar les contrasenyes i 

controlar que no es faci renou. 

 
28 A la història de Harry Potter els prefectes són els líders de cada una de les 4 cases de 
Hogwarts. 
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• El/La repartidor/repartidora: s’encarrega de dur el material necessari 

per realitzar les tasques, controlar que se’n faci un bon ús i tornar-lo en 

acabar la sessió. 

• El/La portaveu: s’encarrega de xerrar amb el professor o les altres 

cases en nom de la seva casa. Si hi ha dubtes a la casa, primer s’han 

d’intentar resoldre entre els companys del grup. Si els companys no la 

poden resoldre, aleshores és el portaveu l’encarregat de demanar-ho al 

professor. 

Es procurarà que els/les prefectes de cada casa siguin alumnes amb altes 

capacitats per organitzar i ajudar als companys de la seva casa. Així com es 

procurarà que els/les repartidors/repartidores siguin alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge, per tal de que també tinguin un rol important al grup. 

A la gamificació es procurarà que els quatre tipus de jugadors puguin quedar 

satisfets:  

o pels exploradors: hi ha diferents seccions a la gamificació 

adaptades a la narrativa, així com insígnies i classificacions per a 

que les explorin i es sentin part de la història. 

o Pels socialitzadors: tots els alumnes faran feina en petits grups 

amb companys de la casa, o amb tots els companys de la casa. 

o Pels triomfadors: haurà missions i tasques que han de 

completar per aconseguir punts. També haurà missions especials 

i desafiaments. 

o Pels assassins: a la penúltima sessió es duran a terme 

desafiaments entre grups de diferents cases. 

Nivells i punts d’experiència (XP) 
 

Haurà cinc nivells diferents que els alumnes podran assolir depenent de la 

quantitat de punts XP que tinguin. Els tres primers nivells els podran assolir 

realitzant totes les tasques de les missions que es plantegen, per això no hi ha 

cap avantatge especial per assolir un d’aquests nivells, només s’especifica el 

rol que tindran a la història de Harry Potter. 
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Quan acabin la missió I, tindran el nivell 1, quan acabin la missió II, tindran el 2 

i quan acabin la tercera missió, tindran el 3. 

El rol dels nivells amb el número d’XP necessari per ser de cada un d’ells és: 

• nivell 1 (1-19 XP): “ets un humà que desconeix el món de la màgia”. 

• Nivell 2 (20-49 XP): “Et dones compte de que saps fer coses 

extraordinàries. Ets un mag/a i t'han d'ensenyar a perfeccionar les teves 

destreses.” 

• Nivell 3 (50-89 XP): “Has perfeccionat les teves destreses màgiques 

fins a tal punt que ets professor/a. Ara pots ensenyar als altres com és 

el món de la màgia.” 

Per assolir el nivell 4 hauran de realitzar almenys una missió especial de les 

tres que es plantejaran. 

Les missions especials s’especificaran més endavant, però no valen la mateixa 

quantitat de punts XP assolir-les. Si els alumnes realitzen almenys una de les 

dues primeres missions especials, sí que obtindran el nivell 4, però si fan 

només la missió especial 3, no l’assoliran.  

Això s’ha fet per què es troba que no té la mateixa importància resoldre la 

missió especial 3, que qualsevol de les altres dues. 

A més, el nivell 4 ja et dona una avantatge especial, i no es vol que s’assoleixi 

fàcilment: 

• Nivell 4 (90-131 XP): “Ets un dels mags/magues més bons. En aquest 

nivell obtindràs la millor nota dins un dels 4 graus d'assoliment on et 

trobis.” 

Això vol dir que, una vegada s’han fet les avaluacions i s’han assignat els graus 

d’assoliment per a cada alumne, si l’alumne es troba almenys al nivell 4, 

obtindrà la millor nota de l’1 al 10 que es correspon amb el seu grau 

d’assoliment (a l’Annex 1 es poden veure els graus d’assoliment i les 

correspondències amb les notes de l’1 al 10). 



  51 

 
Per exemple, si l’alumne té el nivell 4 i el seu grau d’assoliment es troba entre 

l’1 i el 2, aleshores obtindrà un 4 sobre 10 a la nota final de la UD. 

Per arribar al nivell 5 han de realitzar totes les missions especials i, a més a 

més, han de superar almenys un desafiament: 

• Nivell 5 (132-150 XP): “Ets tot un mestre de la màgia, seràs una 

llegenda. Rebràs un premi especial per part del docent si arribes en 

aquest nivell.” 

En aquest nivell seran Master of Magic i se’ls donarà un premi especial a 

l’última sessió, que és quan es donarà també la Copa de la Casa. 

No s’especifiquen els premis per deixar-ho com a sorpresa. 

Els punts XP els poden guanyar completant les tasques de les missions, fent 

missions especials i guanyant els desafiaments. També poden perdre punts XP 

si fan trampes o si el seu comportament no és adequat. 

Per a que rebin feedback constant, i complir així amb els bucles d’implicació, 

s’aniran publicant els punts XP que tenen a mesura que es vagin corregint les 

tasques que realitzen. Aquests punts es publicaran a les classificacions i a les 

fitxes individuals de cada alumne (veure Figura 8). 

 

Figura 8: Exemple de fitxa individual d'un jugador d'una casa. Font: Elaboració pròpia. 
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Haurà cinc classificacions diferents. Una per a cada una de les 4 cases, on 

veuran els punts XP de cada un dels components de la casa, i una general on 

només veuran els punts XP de les quatre cases. 

Els punts d’una casa es calculen fent la mitja dels punts de cada un dels 

components de la casa. Això es fa per aconseguir major implicació per part de 

cada un dels components del grup. 

Aquesta també és una manera de motivar a que els alumnes que tenen majors 

capacitats ajudin als alumnes amb dificultats d’aprenentatge de la seva casa si 

no poden resoldre qualque tasca. 

Per a que un alumne pugui accedir a la seva fitxa o per veure la classificació de 

la seva casa (veure Figura 9), haurà d’emprar la contrasenya de la casa. 

D’aquesta forma, cada alumne només podrà veure els punts XP dels companys 

de la seva pròpia casa, i no podrà veure els de les altres.  

 

Figura 9: Classificació dels alumnes de la casa Gryffindor. Font: Elaboració pròpia. 
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La contrasenya la tindrà la/el secretària/secretari de cada casa. 

El que sí podran consultar tots els alumnes és la classificació general, on veuen 

els punts de les cases (veure Figura 10). 

 

Figura 10: Classificació general de les 4 cases. Font: Elaboració pròpia. 

Això es fa seguint el consell de fer front a la contra de gamificar sobre la 

desmotivació que pot sofrir un alumne quan veu que no va bé a una 

classificació amb massa individus. 

Components 
 

Sistema de joc 
 

La gamificació es durà a terme a través de la plataforma online wix. En 

particular, accediran al següent enllaç individualment a través del seu 

ordenador portàtil o ipad: https://juanjomatas.wixsite.com/tfm2020. 

Abans d’accedir, s’han d’haver segut a l’aula amb els companys de la seva 

casa. S’han de poder veure les cares i han d’estar un devora l’altre per fer feina 

en grup adequadament. 

Per lliurar les tasques que vagin fent s’emprarà la plataforma Google 

Classroom. 

Sistema d’avaluació 
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A l’explicació de la primera sessió, es mostraran els ítems que s’avaluaran amb 

els diferents graus d’assoliment i els percentatges que representen respecte la 

nota final de la UD.  

Els estàndards d’aprenentatge representaran un 60%, els acompliments de les 

competències un 30% i la prova final un 10%. Els percentatges que 

representarà cada estàndard i competència es poden veure a la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quant a l’avaluació de les tasques realitzades a la gamificació, a cada una 

d’elles es comptarà amb una rúbrica (veure un parell d’exemples a l’Annex 6) 

on s’especificaran els ítems dels que se’ls avalua a la tasca i els graus 

d’assoliment de cada un d’ells. 

Per a cada tasca s’especificarà l’eina que empraran per dur-la a terme (pot ser 

un Word o una fulla en paper), i la secció del Google Classroom on ho han de 

lliurar per a que després es pugui avaluar. 

Els Word o les fulles impreses contindran les preguntes que hauran de 

respondre per a la tasca que realitzen. 

B1 2.3.1 5% Acompliment CM 2.1 30% 

B1 3.1 15% Acompliment AA 1.10 10% 

B1 12.1.1 10% Acompliment AA 1.15 25% 

B3 1.2.1 5% Acompliment AA 3.5 15% 

B3 1.2.2 10% Acompliment CD 2.2 20% 

B3 1.2.3 5%   

B3 3.1.1 25%   

B3 3.1.2 15%   

B3 3.2.1 10%   

Taula 7: Percentatges que representen els estàndard i els acompliments. Font: Elaboració 
pròpia. 
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Es tractaran tres tipus d’avaluació: autoavaluació, co-avaluació i 

heteroavaluació.  

Haurà tasques on hauran de realitzar una co-avaluació de la feina feta pel 

company de devora. Es co-avaluaran mitjançant escales (veure un exemple a 

l’Annex 7) o dianes (veure un exemple a l’Annex 8), guiant-se amb les 

rúbriques amb les que disposen. Lliuraran les co-avaluacions a la secció 

corresponent del Google Classroom. 

Per avaluar qualcuns dels ítems de la UD es proposa que realitzin una 

autoavaluació a través d’un Checklist (veure l’Annex 9). Disposaran d’aquest 

Checklist al principi de la gamificació, i l’hauran d’anar omplint a cada sessió 

fins que al final de la dotzena l’hauran de lliurar a la secció del Google 

Classroom corresponent. 

Els estàndards i l’acompliment CM 2.1 seran avaluats a les diferents tasques 

de les missions i les missions especials mitjançant co-avaluacions i 

heteroavaluacions.  

Els acompliments de les competències d’aprendre a aprendre i digital, seran 

avaluats a través del Checklist amb l’autoavaluació. 

És important que el docent sàpiga els grups on pertanyen els alumnes que 

tenen dificultats d’aprenentatge, per així estar pendent d’ells per si han de 

menester ajuda. Es prefereix i es procura, com ja s’ha comentat, que s’ajudin 

entre ells, però no estar de més estar pendents només per si ho han de 

menester. 

Per a la prova final realitzaran un Kahoot29 amb deu preguntes sobre la UD 

donada. Aquest Kahoot es mostrarà com a missió final dins la gamificació. 

Missions i Tasques 
 

Hi ha tres missions amb dues o tres tasques a cada una. Per accedir a cada 

una de les missions necessitaran contrasenyes que es proporcionaran als/les 

 
29 Es pot consultar el Kahoot realitzat al següent enllaç: https://create.kahoot.it/share/missio-
final/509a833b-f33d-432d-8007-dc9233628fb6. 
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secretaris/secretàries de cada casa. Així es controlarà la temporalització de les 

sessions. 

A qualcunes tasques haurà soluciones o pistes, accessibles només una vegada 

hagin acabat tots els companys de la casa i a través d’una contrasenya 

proporcionada pel professor. 

A les tasques es farà feina individualment, en petits grups, i amb tots els 

companys de la casa, per tal de que els alumnes que tinguin dificultats 

d’aprenentatge puguin ser ajudats entre els propis companys. 

Cada missió té una finalitat diferent i es treballa sobre una activitat en 

particular. 

• La missió I està basada en les activitats Qui no pertany?. Es comença 

amb aquesta missió a la sessió 4, just després de la sessió on s’ha fet 

l’activitat d’aquest mateix tipus amb les cares de Harry Potter. La 

narrativa d’aquesta missió tracte sobre ajudar a Argus Filch, vigilant de 

Hogwarts, a identificar unes figures que ha trobat la seva moixa la 

senyora Norris. A l’explicació inicial de la sessió 4, s’explicaran les 

característiques dels triangles, així com la seva classificació segons els 

angles i els costats. Les tasques de la missió, juntament amb els punts 

XP que es guanyen si es completen, són: 

o tasca 1 (8 XP): resoldre un Qui no pertany? sobre triangles 

(veure l’Annex 10). 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 3.1, B3 1.2.1, B3 1.2.2 i CM 2.1. 

Per a la correcció es co-avaluaran a través d’una escala. 

Quan acabin tindran una proposta de solucions a la seva 

disposició per a que les puguin consultar. 

o Tasca 2: (8 XP): han de crear el seu propi Qui no pertany? sobre 

triangles. Comptaran amb el Power Point de l’explicació inicial 

feta a la sessió 4 i l’enllaç a una web amb molts d’exemples 

d’aquest tipus d’activitat, com a recursos per resoldre aquesta 

tasca. 
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Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 3.1, B3 1.2.1, B3 1.2.2 B3 1.2.3 i CM 2.1. 

La correcció la farà el docent a través d’una escala. 

• La missió II està basada en les activitats Three Acts30. La narrativa de la 

missió tracte sobre ajudar a Harry Potter a entrenar-se pel Quidditch31. 

Hi ha una tasca per a cada un dels tres actes. La correcció de les 

tasques la realitzaran una vegada hagin acabat totes les tasques. A 

l’explicació inicial de la sessió on es comenci amb la tasca 3 d’aquesta 

missió, s’explicarà el perímetre d’un triangle i es recordarà com 

s’arrodoneixen els números decimals, ja que ho necessitaran saber per 

resoldrer-la. Empraran el mateix Word per anar responent les preguntes 

de les tasques. Les tasques són: 

o tasca 1 (10 XP): veure un vídeo, plantejar les preguntes i realitzar 

una estimació individualment. 

Per a l’estimació, no només hauran de respondre al seu Word, 

sinó que el/la secretari/secretària també les apuntarà per a que no 

les canviïn en acabar la tasca 3 d’aquesta missió. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 2.3.1 i CM 2.1. 

o Tasca 2: (10 XP): es centraran en respondre una pregunta en 

particular i cercaran les dades que necessiten per respondre-la. 

Manipularan una activitat de Geogebra per a que els ajudi a veure 

les dades que necessiten. Disposaran d’un manual d’instruccions 

per saber com manipular l’activitat, i de solucions per ajudar-los a 

resoldre la tasca. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 3.1, B3 1.2.3 B3 3.1.1 i CM 2.1. 

 
30 Creat per en Dan Meyer, són activitats basades en la resolució d’un problema a través de 3 
actes, on a cada acte es realitza una tasca. Al primer acte es veu una imatge o vídeo i es  
plantegen preguntes sobre aquest. També es fa una estimació de la solució final. Al segon acte 
es cerquen les dades necessàries per resoldre el problema. Al tercer acte es resol la pregunta 
plantejada al primer acte mitjançant les dades del segon acte i es compara l’estimació inicial 
amb la solució real final. 
31 Joc que practiquen molts dels estudiants de Hogwarts. Cada casa té el seu propi equip i 
juguen entre les cases per aconseguir punts. 
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o Tasca 3: (10 XP): el portaveu de la casa demanarà les dades que 

necessiten al docent i se’ls proporcionarà per resoldre el 

problema. Una vegada resolt i quan hagin lliurat el Word a la 

secció del Google Classrroom corresponent, es proporcionarà la 

solució al problema per realitzar les correccions. Amb l’entrega de 

la tasca obtenen 5 XP. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 2.3.1, B3 3.2.1 i CM 2.1. 

Per a la correcció es co-avaluaran a través d’una escala. Quan 

completin i entreguin la co-avaluació obtindran els altres 5 XP de 

la tasca. 

• La missió III estarà composta per la realització de les dues primeres 

tasques mitjançant material manipulatiu (Tangram32), i una tercera tasca 

a la qual faran una demostració guiada amb paper i llapis. Per a les dues 

primeres tasques es necessitaran dotze Tangram, dotze regles i dotze 

semicercles (es necessiten dotze perquè ha d’haver tres per a cada 

casa). El repartidor serà l’encarregat del material. La narrativa de la 

missió tracta sobre que Ron Weasley ha de reordenar una sèrie de 

peces que se li han caigut quan anava de camí a la classe de la 

professora Mcgonagall. A l’explicació inicial de la sessió on es comenci 

amb aquesta missió, s’explicarà el teorema de Pitàgores i què és el 

Tangram. Les tasques són: 

o tasca 1 (5 XP): han de formar dos quadrats igual de grans amb 

les peces del Tangram i després han de formar un únic quadrat 

amb totes les peces. Han de mesurar el costat de cada un dels 

quadrats amb el regla i apuntar-ho. Per si no els surt, comptaran 

amb pistes disponibles. 

No s’avaluaran estàndard ni acompliments per resoldre aquesta 

tasca, només es farà una observació per veure que han resolt 

correctament els quadrats. S’imprimiran dotze fulles amb les 

 
32 Joc xinès format per set peces (cinc triangles, un romboide i un quadrat), amb les quals es 
poden fer moltes figures sense solapar-les. 
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preguntes per respondre a aquesta tasca i a la tasca 2 d’aquesta 

missió. 

o Tasca 2 (10 XP): han de traçar un triangle de costats de mida el 

valor dels costats dels quadrats que han fet abans. Comptaran 

amb una activitat de Geogebra per veure per què ho fan. Han de 

relacionar el que han fet amb el Tangram, l’activitat del Geogebra 

i el teorema de Pitàgores. Disposaran de semicercles per veure 

quin tipus de triangle és el que han traçat. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B3 1.2.3, B3 3.1.2 i CM 2.1. 

Per a la correcció s’autoavaluaran i es co-avaluaran a través 

d’una diana. 

o Tasca 3 (15 XP): realitzaran una demostració del teorema de 

Pitàgores de manera guiada passa a passa. El repartidor donarà 

una fulla quadriculada a cada company de la casa per fer aquesta 

tasca. Tindran una pista per acabar la tasca per si la volen 

consultar. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: 

B1 3.1, B3 3.1.1 i CM 2.1. 

La correcció la farà el professor a través d’una escala. 

• Desafiaments: a la penúltima sessió es realitzarà un torneig. A cada 

partida del torneig es jugarà a Qui es qui? amb targetes relacionades 

amb el que s’ha treballat a la UD. Les especificacions del torneig i com 

es juga a Qui es qui? està detallat a un Word que estarà a la disposició 

dels alumnes i que es comentarà abans de començar a jugar (veure les 

instruccions del Word a l’Annex 11). 

Encara que el que es farà és un torneig, s’ha posat el nom de 

desafiaments per la narrativa que l’envolta. En aquest cas, els 

desafiaments es realitzen a Hogwarts per entrenar als alumnes per si 

qualque dia es veuen en un compromís. Els instructors de com desafiar-

se són els professors Snape i Gilderoy Lockhart. 



  60 

 
Aquest torneig es realitza amb la intenció de que els jugadors assassins 

vegin una motivació extra per realitzar la gamificació, per a repassar 

conceptes abans de la prova final de l’última sessió, i per guanyar punts 

extra. No s’avaluaran estàndards ni acompliments amb aquesta activitat, 

només es farà una observació i control de que tot es dugui a terme 

correctament i un control del temps que es triga en dur a terme les 

partides a través d’un cronòmetre que veuran a la pantalla del projector. 

Insígnies i missions especials 
 

Hi haurà diferents tipus d’insígnies. Estan les insígnies corresponents a cada 

un dels cinc nivells (veure l’Annex 12) i estan les insígnies corresponents als 

diferents rols que poden tenir els alumnes de cada casa. 

Les insígnies han estat creades amb l’eina Accredible (veure Taula 6). 

A cada fitxa individual dels alumnes es veuran les insígnies que tenen (veure 

Figura 8). 

En quant als disparadors d’atenció, es crearà una secció anomenada La 

Caseta del Hagrid, on s’aniran publicant missions especials a mesura que es 

vagin acabant les missions estàndard. Haurà una missió especial per a cada 

una de les tres missions que es realitzen a la gamificació. 

El nom és La Caseta del Hagrid degut a la narrativa que l’envolta. Hagrid és el 

guardià de Hogwarts, viu a una caseta que es troba a prop del bosc prohibit, on 

qualque pic ha d’anar a realitzar diferents tasques. Harry Potter normalment el 

visita. Cada una d’aquestes tasques es correspondrà amb una de les missions 

especials. 

Aquestes missions es fan per una sèrie de motius: 

• els alumnes que hagin acabat abans les tasques, no es quedaran sense 

fer res a l’aula.  

• Complementen allò que els alumnes han vist a la missió estàndard 

corresponent.  

• Poden ser realitzades a casa, com a deures.  
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• I, per últim, poden guanyar punts extra per assolir els objectius 

individuals i col·lectius de la gamificació. 

Per lliurar les tasques d’aquestes missions, s’habilitaran seccions específiques 

al Google Classroom. La data límit per lliurar les tasques d’aquestes missions 

és la penúltima sessió, ja que s’han de fer els recomptes de punts XP per 

entregar els premis a l’última sessió. Això es comunicarà a l’explicació inicial, 

per a que siguin conscients.  

Les missions especials que es proposen són: 

• missió especial 1 (17 XP): han de realitzar un informe amb l’eina digital 

que ells elegiran, on apuntaran formes del seu dia a dia que puguin 

relacionar amb els triangles. La narrativa d’aquesta activitat és que en 

Hagrid ha trobat figures al bosc prohibit que no sap identificar, i 

necessita ajuda per fer-ho. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: B1 3.1, 

B1 12.1.1, B3 1.2.1, B3 1.2.2 i CM 2.1. 

La correcció la farà el professor a través d’una escala. 

• Missió especial 2 (20 XP): han de respondre a una pregunta que es 

planteja a partir d’una imatge d’un triangle rectangle. Es valorarà la 

justificació a la pregunta i les consideracions que es facin quan el 

triangle no és rectangle. La narrativa que l’envolta és que en Harry 

Potter ha pensat en aquesta pregunta mentre estava entrenant-se pel 

Quidditch. Es lliurarà la tasca a la secció del Google Classroom 

corresponent. 

Els estàndard i acompliments de la rúbrica d’aquesta tasca són: B1 

2.3.1, B1 3.1, B1 12.1.1, B3 3.1.1 i CM 2.1. 

La correcció la farà el professor a través d’una escala. 

• Missió especial 3 (13 XP): han de resoldre un parell d’activitats aplicant 

el teorema de Pitàgores. La narrativa de la missió és que en Hagrid  

necessita fer una sèrie de càlculs per realitzar unes construccions al 

bosc, i necessita ajuda per aïllar les incògnites. 

L’estàndard de la rúbrica d’aquesta tasca són: B3 3.2.1. 
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La correcció la farà el professor a través d’una escala. 

Independentment de si els alumnes fan les missions especials o no, s’ha de 

deixar clar que poden arribar a obtenir un 10 com a nota final de la UD. Els 

alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge s’han de poder veure igual de 

capaços que els alumnes més avançats. Ara bé, també s’ha de deixar clar que 

es tindrà en compte l’alumne que faci més feina. 

Conclusions 
 

A l’estat de la qüestió s’ha fet una recerca sobre programes i metodologies de 

rellevància en l’ensenyament de les matemàtiques a l’ESO i s’ha vist el que era 

la gamificació, mostrant les seves avantatges, els seus inconvenients, com dur-

la a l’aula, la rellevància que ha obtingut als darrers anys i una mostra de 

recursos pràctics per poder realitzar-la. 

A la proposta didàctica s’ha explicat com s’ha creat la gamificació passa a 

passa, mostrant el context, la temporalització, la relació amb el CMAD, la 

narrativa, les missions sobre els triangles o el teorema de Pitàgores, el sistema 

d’avaluació i altres trets característics de la gamificació presents a la proposta.  

Per tant, s’han procurat assolir els objectius plantejats al principi del treball. 

Després de la recerca i la feina que s’ha fet, es volen comentar un parell 

d’aspectes que es troben que són d’interès pels futurs docents i gamificadors. 

El primer és que el temps que es dedica a preparar una gamificació i l’èxit de la 

mateixa, no tenen per què ser directament proporcionals. Entenent per èxit que 

els alumnes estiguin motivats per dur a terme les tasques, que aprenguin els 

continguts que es pretenen amb la UD amb un grau d’assoliment considerable i 

que vulguin repetir l’experiència. 

Per poder confirmar això últim, a part de la pròpia observació del docent, es 

proposa realitzar una breu enquesta per obtenir feedback dels alumnes (veure 

l’Annex 13) una vegada s’ha acabat la gamificació programada. 
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El segon és que la plataforma wix té una sèrie d’avantatges que es troben 

aprofitables pels gamificadors: 

• personalització total de la gamificació. 

• Possibilitat de crear-la de manera col·laborativa amb altres docents. 

• Possibilitat d’emprar altres plantilles ja existents per no haver de crear 

des de l’inici la gamificació. 

I el tercer és que l’elecció de la narrativa és realment clau per a realitzar una 

gamificació en condicions. Per elegir-la, es proposa que d’entre tots els temes 

que més agradin als alumnes, el docent elegeixi aquells que intersequen amb 

els seus gustos. D’aquesta forma es procura: 

• major motivació per part del docent per crear la gamificació. 

• Millors complements i narrativa gràcies al coneixement del docent de la 

història. 

• Motivar als alumnes. Per què si al docent li agrada el que fa, ho transmet 

als alumnes. 

Un altre aspecte a tenir en compte quan s’elegeix una narrativa és la 

temporalització de la proposta. No es fa la mateixa gamificació per una UD de 

catorze sessions, que per una programació d’un trimestre sencer. La història 

que hi ha darrera ha d’anar en concordança amb la temporalització de la 

proposta. 

Igualment, es recomana que les gamificacions durin menys de dos mesos. 

Passat un temps, els alumnes es cansen de la mateixa història i volen canviar i 

fer qualque cosa diferent.  

Es poden emprar disparadors d’atenció i fer una narrativa potent, però en la 

societat que vivim avui en dia, on es consumeixen molts de continguts diferents 

en molt poc temps, és difícil mantenir l’interès, l’atenció i la motivació dels 

alumnes damunt el mateix tema per un període llarg de temps. 
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Annex 1: UD de la proposta 
 

A continuació es pot trobar la proposta d’UD per dur a terme a l’aula amb totes 

les especificacions pertinents. 

 

 

 

QUÈ VOLEM 
QUE 
APRENGUIN? 
CONTINGUTS 

ESTANDARD 
D’APRENENTATG
E 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ESTANDARD 

 4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 

BLOC 1: Processos, mètodes i actituds en matemàtiques 

- Resolució de 

subproblemes, 

inici per casos 

particulars 

senzills i recerca 

de regularitats i 

lleis. 

- Pràctica dels 

processos de 

matematització i 

modelització en 

contextos de la 

realitat i en 

contextos 

matemàtics. 

-  Confiança en 

les pròpies 

capacitats per 

desenvolupar 

actituds 

adequades i 

2.3.1 Fa 
estimacions sobre 
els resultats dels 
problemes que 
s’han de resoldre, i 
en valora la utilitat i 
l’eficàcia.  
 

Fa 
l’estimació, 
valora la 
utilitat, 
valora 
l’eficàcia 

Fa 
l’estimació 

però no 
valora la 
utilitat o 

l’eficàcia. 

Fa 
l’estimació 

però no 
valora ni 
la utilitat 

ni 
l’eficàcia. 

No fa 
estimacio

ns. 

3.1 Identifica 
patrons, regularitats 
i lleis matemàtiques 
en situacions de 
canvi en contextos 
geomètrics. 
 

Sap veure 
els patrons 
i les 
regularitats 
que hi ha 
als 
problemes. 

Identifica 
els 

patrons i 
les 

regularitat
s però en 
qualque 

No 
sempre 

identifica 
patrons i 

regularitat
s, només 
quan són 

No 
identifica 

els 
patrons ni 

les 
regularitat

s. 

TÍTOL UD Harry Potter i el teorema de Pitàgores. 

MATÈRIA CURS TEMPORALITZACIÓ/ NRO SESSIONS 

Matemàtique
s 

2n ESO 14 sessions 
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afrontar les 

dificultats 

pròpies del 

treball científic. 

- Utilització de 

mitjans 

tecnològics en el 

procés 

d’aprenentatge 

per: 

       -  Recollir 

dades de forma          

ordenada i 

organitzar-les. 

       - Facilitar la 

comprensió de 

propietats 

geomètriques. 

       - Elaborar 

informes i 

documents 

sobre els 

processos duts 

a terme i els 

resultats i 

conclusions 

obtinguts. 

 

 situació li 
costa. 

situacions 
senzilles. 

12.1.1 Elabora 
documents digitals 
propis de text com 
a resultat del 
procés de recerca, 
anàlisi i selecció 
d’informació 
rellevant, amb l’eina 
tecnològica 
adequada. 

Elabora el 
document 
digital de 
text, fa la 
recerca, 
l’anàlisi i 

selecciona 
la 

informació 
rellevant 

amb l’eina 
adequada. 

Elabora el 
document 
digital de 
text, fa la 
recerca, 

però no fa 
l’anàlisi o 
seleccion

a la 
informació 
rellevant 

amb l’eina 
adequada

. 

Elabora el 
document 
digital de 

text fent la 
recerca, 
però ni 

analitza ni 
seleccion

a la 
informació 
rellevant 

amb l’eina 
adequada

. 

No 
elabora 

document 
digital de 

text. 

BLOC 3: Geometria 

-  Elements 
bàsics de la 
geometria del 
pla. Relacions i 
propietats de 
figures en el pla. 

-  Figures planes 
elementals: 
triangle. 

-  Classificació 
de triangles. 
Propietats i 
relacions. 

-  Triangles 
rectangles. El 
teorema de 
Pitàgores. 

1.2.1 Defineix els 
elements 

característics dels 
triangles. 

Sap 
identificar: 

base, 
altura, 

costats i 
angles. 

Falla en 
reconèixer 

un dels 
elements. 

No 
reconeix 

dos o tres 
dels 

elements. 

No 
reconeix 

cap 
element. 

1.2.2 Classifica els 
triangles atenent 

tant els seus 
costats com els 

seus angles. 

Sap 
diferenciar 

els triangles 
segons els 

costats 
(Equilàter, 
isòsceles, 

escalè) i els 
angles 

(rectangle, 
acutangle i 

Sap 
diferenciar
-los però 
falla molt 
ocasional

ment. 

Només 
sap 

diferenciar 
els 

triangles 
segons un 

criteri. 

No sap 
diferenciar 

els 
triangles 

correctam
ent. 
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Justificació 
geomètrica i 
aplicacions. 

-  Ús d’eines 
informàtiques 
per estudiar 
formes, 
configuracions i 
relacions 
geomètriques. 

obtusangle) 

1.2.3 Traçar 
triangles coneixent 

les propietats 
comunes a cada 

un. 

Traça 
qualsevol 
tipus de 
triangles 
sense 

problemes. 

Traça 
correctam

ent al 
menys el 
66% dels 
triangles. 

Traça 
correctam

ent al 
menys el 
33% dels 
triangles. 

No Traça 
correctam

ent el 
33% dels 
triangles. 

3.1.1 Comprèn els 
significats aritmètic 

i geomètric del 
teorema de 
Pitàgores. 

Comprèn 
perfectame
nt els dos 
significats, 

tant 
l’aritmètic 

com el 
geomètric. 

Comprèn 
però no 
domina 
els dos 

significats. 

No 
comprèn 
un dels 

dos 
significats. 

No 
comprèn 
cap dels 

significats. 

3.1.2 Comprova el 
teorema construint 

altres polígons 
sobre els costats 

del triangle 
rectangle. 

 

Construeix 
els polígons 

sobre els 
costats del 

triangle 
rectangle 
sense cap 
problema. 

Construei
x els 

polígons 
sobre els 
costats 
però té 
qualque 
dificultat 

per fer-ho. 

Construei
x els 

polígons 
sobre els 
costats 
però té 

bastanta 
dificultat 

per fer-ho. 

No sap 
construir 

els 
polígons 
sobre els 
costats 

del 
triangle. 

3.2.1 Aplica el 
teorema de 

Pitàgores per 
calcular longituds 
desconegudes en 

la resolució de 
triangles en 
contextos 

geomètrics. 

Aplica el 
teorema de 
Pitàgores 

per calcular 
longituds 

desconegu
des en la 
resolució 

de triangles 
en 

contextos 
geomètrics 
sense cap 
dificultat. 

Calcula 
les 

longituds 
desconeg

udes 
mitjançant 

el 
teorema 
però té 
qualque 
dificultat. 

Calcula 
les 

longituds 
desconeg

udes 
mitjançant 

el 
teorema 
però té 

bastantes 
dificultats. 

No sap 
aplicar el 
teorema 

de 
Pitàgores 

per 
calcular 
longituds 
desconeg
udes en la 
resolució 

de 
triangles 

en 
contextos 
geomètric

s. 

 

COMPETENCIA CLAU  ACOMPLIMENT DE LA COMPETÈNCIA  
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Competència 
matemàtica i 

competències bàsiques 
en ciència i tecnologia 

(CM) 

CM 2.1. Fer argumentacions sobre figures geomètriques. Usar 
processos de raonament recursiu, deductiu, inductiu, relacional, 
que permetin precisar, contrastar, comprovar i demostrar les 
afirmacions fetes. 

Competència aprendre a 
aprendre (AA)  

AA 1.10 És capaç d’autoavaluar-se. 

AA 1.15 És constant i actiu en la realització de les tasques 
encomanades 

AA 3.5 És capaç de resoldre els dubtes dels companys i ajudar-
los a consolidar els aprenentatges 

Competència digital 
(CD) 

CD 2.2 Té comportaments adequats quan usa eines i 
plataformes digitals especialitzades. 

 

CM 2.1 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ACOMPLIMENT 

4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 

Usar diferents 

processos de 

raonament per 

precisar, 

contrastar, 

comprovar i 

demostrar les 

afirmacions 

fetes. 

Usa diferents 
processos de 

raonament que li 
permetin: 
precisar, 

contrastar, 
comprovar i 

demostrar les 
afirmacions 

fetes. 

Usa diferents 
processos de 

raonament però 
falla en una o 
dues de les 

accions per a les 
quals li serveix 
això (precisar, 

contrastar, 
comprovar o 
demostrar). 

Usa diferents 
processos de 

raonament però 
falla en tres de 

les accions per a 
les quals li 

serveix això 
(precisar, 
contrastar, 

comprovar o 
demostrar). 

Usa qualque 
procés de 

raonament però 
no és capaç de 

precisar, 
contrastar, 

comprovar ni 
demostrar. 

 

AA 1.10 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ACOMPLIMENT 

4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 
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És capaç 

d’autoavaluar-

se 

S’ha autoavaluat 
de manera 
totalment 
coherent i 
realista. 

De vegades no 
s’ha autoavaluat 

de manera 
coherent i 
realista. 

No es sol 
autoavaluar de 

manera 
coherent i 
realista. 

No s'autoavalua 
amb criteri. 

 

 

AA 1.15 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ACOMPLIMENT 

4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 

És constant en 

la realització de 

les tasques 

encomanades. 

Sempre fa les 
tasques 

encomanades. 

Fa quasi totes 
les tasques 

encomanades. 

Fa qualcunes de 
les tasques 

encomanades. 

No fa cap de les 
tasques 

encomanades. 

És actiu en la 

realització de les 

tasques 

encomanades. 

Sempre estar 
actiu en les 

tasques 
encomanades. 

Sol estar actiu 
quan fa les 
tasques. 

No sol ser actiu 
fent les tasques 
encomanades. 

És passiu fent 
les tasques. 

 

AA 3.5 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ACOMPLIMENT 

4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 

És capaç de 

resoldre els 

dubtes dels 

companys i 

ajudar-los a 

consolidar els 

aprenentatges. 

Sap resoldre 
totes les 

dubtes que els 
companys 
demanen i 

ajuda a 
consolidar els 

seus 
aprenentatges. 

Sap resoldre 
quasi totes les 
dubtes que els 

companys 
demanen i ajuda 
a consolidar els 

seus 
aprenentatges 
de vegades. 

Resol qualcunes 
de les dubtes 

que els 
companys 

demanen i no 
ajuda a 

consolidar els 
seus 

aprenentatges. 

No sap resoldre 
cap dubte que 
els companys 
plantegen i no 

ajuda a 
consolidar els 

seus 
aprenentatges. 

 

 

CD 2.2 

GRAU D’ASSOLIMENT DE L’ACOMPLIMENT 

4 (9-10) 3 (7-8) 2 (5-6) 1 (0-4) 
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Te 

comportaments 

adequats quan 

usa eines i 

plataformes 

digitals 

especialitzades. 

El seu 
comportament 
és responsable 

i adequat 
sempre. 

El seu 
comportament 

és responsable i 
adequat gairebé 

sempre. 

El seu 
comportament 
és generalment 
responsable i 

adequat però a 
vegades se 

n’oblida i comet 
incorreccions. 

El seu 
comportament 

es irresponsable 
i inadequat 

gairebé sempre. 

 

 

EINES 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

- Rúbriques. 
- Checklist. 
- Dianes. 
- Escales. 

 

 

 

Els estàndards ponderaran un 60%, les competències un 30% i la 
prova final un 10% 

 

 

Bloc 1: estàndard 2.3.1 5% Acompliment CM 2.1 30% 

Bloc 1: estàndard 3.1 15
% 

Acompliment AA 1.10 10% 

Bloc 1: estàndard 
12.1.1 

10
% 

Acompliment AA 1.15 25% 

Bloc 3: estàndard 1.2.1 5% Acompliment AA 3.5 15% 

Bloc 3: estàndard 1.2.2 10
% 

Acompliment CD 2.2 20% 

Bloc 3: estàndard 1.2.3 5%   

Bloc 3: estàndard 3.1.1 25
% 

  

Bloc 3: estàndard 3.1.2 15
% 

  

Bloc 3: estàndard 3.2.1 10
% 
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ACTIVITAT RECURSOS PERSONALITZACIÓ 

• Explicacions 
amb 
projector. 

• Ho has 
entès? 

• Prova inicial 

• Identificar 
tipus de 
jugador 

• Qui no 
pertany? 
amb cares 
de Harry 
Potter 

• Missió 1: 
Tasca 1. 

• Missió 1: 
Tasca 2. 

• Missió 
especial 1. 

• Missió 2: 
Tasca 1. 

• Missió 2: 
Tasca 2. 

• Missió 2: 
Tasca 3. 

• Missió 
especial 2 

• Missió 3: 
Tasca I. 

• Missió 3: 
Tasca 2. 

• Missió 3: 
Tasca 3. 

• Missió 
especial 3 

• Desafiament
s 

• Missió final 

• Guanyadors 
de la copa, 
torneig 
desafiaments 
i Master of 
Magic 

• Valoració 
final de la 
gamificació. 

A l’aula: 

• Projector a l’aula connectat a un 
ordenador de taula disponible pel 
docent. 

• Altaveus. 

• Connexió a internet. 
 

Pels alumnes: 

• Ordenadors o ipads. 

• Quadern, bolígraf, llapis i goma. 

• Dispositiu mòbil. 
 

Online: 

• Pàgina wix:  
https://juanjomatas.wixsite.com/tfm
2020 

• www.wodb.ca 

• www.docs.google.com/forms 

• www.kahoot.com 

• www.geogebra.org 
 

Fulls impresos per tasques: 

• 28 fulles impreses en paper amb el 
test Identificar tipus de jugador. 

• 12 fulles impreses amb les 
preguntes de les tasques 1 i 2 de la 
missió 3. 

• 28 fulles quadriculades per la tasca 
3 de la missió 3. 

• 8 fulls impresos per emplenar amb 
els resultats de les partides dels 
desafiaments. 

 

Material manipulable: 

• 12 Tangram. 

• 12 Regles. 

• 12 Semicercles. 

• 24 targetes per jugar a Qui es qui? 
dels desafiaments. 

 
Premis pels guanyadors de: 

• Copa de la casa 

• Master of Magic 

• Torneig dels desafiaments 

La personalització de 
l’aprenentatge es 
realitza a partir  

d’una gamificació 
creada amb wix. 

 

La narrativa de la 
gamificació prové del 
món fantàstic de  

Harry Potter, obra de 
JK Rowling. 

 

D’aquesta forma es 
pretén motivar a 
l’alumnat i que ho 

passin bé aprenent 
matemàtiques. 

 

A més a més, 
s’aprofita la narrativa 
per distribuir als 
alumnes en 4 grups 
on es treballarà de 
manera cooperativa 
a cada un d’ells.  

 

S’assignarà un 
coordinador 
(anomenat prefecte, 
per relació amb la 
narrativa), secretari, 
repartidor 
(encarregat de 
material) i portaveu a 
cada grup. 

 

Tenen un objectiu 
col·lectiu (guanyar la 
copa de la casa) i un 
objectiu individual 
(ser Master of 
Magic), a més dels 
desafiaments de la 
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penúltima sessió.  

 

Amb això es pretén 
que facin feina tant 
individual com 
col·lectivament amb 
un propòsit comú. 

 

SESSIÓ ACTIVITATS ( ESPECIFICAR RUTINES 
DE PENSAMENT I ESTRUCTURES DE 
AC) 

QUÈ VAIG A 
AVALUAR? 

QUÈ 
OBSERVARÉ? 

COM HO 
AVALUARÉ? 

Eines/Evidèncie
s del portfoli 

Principi 
de curs 

Votació de temàtiques preferides pels alumnes. 

Elecció de 
la 

narrativa 

A principi de curs es realitzarà una 
votació entre els alumnes per saber 
quines temàtiques els hi agraden més. 

  

0 Motivació per a la gamificació. 

Creació 
del 
chispazo 

Suposem que una de les temàtiques 
que va ser més votada al principi de 
curs és la de Harry Potter. 

El que es farà a la sessió just anterior a 
la del començament de la UD que es 
donarà en aquesta proposta, és posar la 
música de la banda sonora de Harry 
Potter abans d’acabar la classe per 
crear un chispazo. Quan demanin el per 
què de la música, els hi direm que a la 
pròxima sessió sabran més. 

  

1 Presentació de la UD i la gamificació. Comprovació de que ho han entès tot. 

Presentac
ió de la 

UD 

Explicació de: 

• continguts que es veuran. 

• Estàndards i acompliments que 
s’avaluaran juntament amb els 
respectius % representants de 
la nota final. 
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• Realització d’una prova inicial 
de nivell (no conta per nota) i 
d’una prova final a l’última 
sessió (concretant el dia de 
l’última sessió), que contarà un 
10% de la nota total de la UD. 

• Com es farà feina. A través de 
la plataforma www.wix.com, i es 
lliuraran les tasques realitzades 
al Google Classroom o al docent 
en mà, s’anirà especificant. 

• A les sessions normalment es 
començarà realitzant una 
explicació inicial del què es farà 
a la sessió, després es  
resoldran dubtes, acte seguit es 
distribuiran per grups i faran 
feina amb les tasques 
corresponents de la plataforma. 
Finalment, als últims 5 minuts 
de la sessió realitzaran una 
autoavaluació que aniran 
omplint a les diferents sessions. 

Presentac
ió de la 

gamificaci
ó 

S’accedirà a la gamificació: 

https://juanjomatas.wixsite.com/tfm2020 

i s’explicarà: 

• La temàtica de la gamificació. 
(l’apartat d’Introducció). 

• Normes: es mostrarà la secció 
de Normes i s’explicarà cada 
una. S’explicaran els 4 roles que 
s’assignaran a cada casa per fer 
feina de forma cooperativa. 

• La copa de la casa: és 
l’objectiu de la gamificació. 
S’explicarà com obtenir-la i 
s’entregarà el premi 
corresponent a qui la guanyi el 
mateix dia que es farà la Missió 
final (prova final).  

• Nivells: es mostrarà la secció 
de Nivells, que apareix a una de 
les normes, i com els poden 
assolir. 

• Classificacions: es mostraran 
les classificacions de les 
respectives cases i la 
classificació general. S’explicarà 
que hi ha una contrasenya per 
accedir a les classificacions 
d’una casa en particular, però a 
la general, on es veu la 
classificació de les cases, poden 
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accedir tots per veure com va la 
casa. 

• Punts XP: s’explicarà com 
s’aconsegueixen i per a què 
serveixen. S’aniran actualitzant 
setmanalment, al igual que les 
classificacions, a mesura que es 
corregeixen les tasques que es 
vagin fent, per a que tinguin 
feedback constant de com van. 

• Missions: es mostrarà la secció 
d’Aventura i s’explicarà que han 
de resoldre les missions que es 
vagin plantejant per avançar. 
Cada missió disposarà d’una 
sèrie de tasques que han de fer 
per ordre. De vegades hauran 
de descarregar fitxes en format 
Word, per omplir-les i entregar-
les, i de vegades hauran 
d’omplir fulls a mà que el 
repartidor de la casa els hi 
donarà. 
Les tasques es lliuraran a la 
secció del Google Classroom 
corresponent sempre que es 
demani. 
En acabar qualcunes tasques 
hauran de co-avaluar als 
companys que seuen a devora. 
Ho trobaran especificat a les 
tasques que ho hagin de fer. 
Al final de les pàgines de 
qualcunes missions, trobaran 
recursos que poden emprar per 
ajudar-los a fer les tasques. 
Això i altres instruccions les 
trobaran especificades a la 
mateixa missió igualment. 

• Missions especials: es 
mostrarà la secció de la Caseta 
del Hagrid i s’explicarà que 
consisteix en un lloc on s’aniran 
publicant missions especials al 
final de cada missió per a que 
puguin obtenir punts XP extra. 
Si acaben les missions abans 
que els companys, podran anar 
fent-les. També es poden fer a 
casa. 

• Desafiaments: mostrar la 
secció de Desafiaments, on es 
publicaran desafiaments a 
realitzar entre alumnes de 
diferents cases per tal 
d’aconseguir punts extra. Es 
realitzaran a la penúltima sessió 
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a través d’un torneig que 
s’explicarà com funciona quan 
arribi el dia.  

• L’últim dia per aconseguir 
punts XP serà el dia de la 
penúltima sessió, quan es 
realitzaran desafiaments 
mitjançant un torneig. 

 
Resolució de dubtes en acabar 
d’explicar tot això. 

Ho has 
entès? 

Tindran disponible una activitat al 
Google Classroom titulada Ho has 
entès? on hauran de respondre, 
individualment, a preguntes 
relacionades amb si han entès això que 
s’acaba d’explicar, per a que quedi clar. 

  

2 
Repàs de si ho han entès, prova inicial i identificar el tipus de jugadors que 
són. 

Ho has 
entès? 

Comentarem entre tots les dubtes que 
hagin quedat del que es va explicar 
l’últim dia i les que s’han observat a les 
respostes a l’activitat Ho has entès? 

  

Prova 
inicial 

Activitat disponible al Google Classroom 
titulada Prova inicial, on hauran de 
respondre a preguntes relacionades 
amb continguts de la UD per veure 
amem què saben. 

Comprovar què 
saben sobre els 
angles, 
paral·lelisme i 
perpendicularitat 
i els triangles en 
general, i veure 
si dominen 
equacions de 1º 
i 2º grau amb 
una incògnita 
senzilles, per tal 
de poder 
resoldre 
problemes sobre 
el teorema de 
Pitàgores. 

Correcció del 
Word, per part 
del professor, 
que hauran 
d’omplir i lliurar 
al Google 
Classroom. 

Identificar 
tipus de 
jugadors 

Individualment han d’omplir les fulles a 
mà que se’ls hi donarà sobre la 
identificació del tipus de jugador que 
són. A les fulles s’explica com ho han de 
fer, però es farà una explicació general 
de com ho han de fer, per tal de que 
quedi clar. 
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3 Fer els grups i realització de l’activitat Qui no pertany? De Harry Potter. 

Explicació 
inicial 

Explicació de què es farà avui i resolució 
de dubtes. 

Si no s’especifica res especial, a les 
properes sessions sempre es 
començarà amb una explicació inicial 
sobre el que es farà a la sessió i la 
resolució de dubtes que puguin haver 
sorgit. 

  

Fer els 
grups 

A partir dels resultats de l’activitat de la 
darrera sessió Identificar tipus de 
jugadors, es faran els grups per a cada 
casa. 

Anomenar el prefecte, secretari, 
repartidor i portaveu de cada casa. 

És important remarcar que no importa la 
casa en sí que estiguin. No per ser de 
Gryffindor guanyaran ni per ser de 
Slytherin són dolents. 

Redistribuir els grups a l’aula. S’han de 
poder veure les cares i han d’estar un 
devora l’altre. 

  

Qui no 
pertany? 
amb cares 
de Harry 

Potter 

Activitat Qui no pertany? sobre 
diferents personatges de Harry Potter.  

L’objectiu és explicar com funciona 
l’activitat, dur-la a la pràctica i observar 
com va per quan la facin a una propera 
missió de la gamificació. 

Tenen 5 minuts aprox. al principi per 
pensar-ho individualment. Si ho fan més 
ràpid, poden pensar per què un altre de 
les 4 imatges és diferent a les altres 3. 

Després tenen 5 minuts aprox. per fer-
ho per parelles o trios. Aquí han de 
posar en comú el que han posat 
individualment i decidir amb quina opció 
es queden i per què (pot haver més 
d’una opció). 

Finalment, ho exposen amb els 
companys de la casa i el secretari o 
secretària anota els resultats. Aquí 
tenen altres 5-10 minuts. aprox. 

El secretari s’encarregarà de controlar el 
temps de la seva casa. 

El prefecte s’encarrega de fer les 

Observació de 
l’actitud dels 
alumnes davant 
l’activitat. 

Observacions i 
anotacions al 
quadern del 
professor. 
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parelles i el trio pel treball en petits 
grups, i també s’encarrega de donar 
paraula a tots a l’hora de que tots 
exposin els seus resultats. Tots han de 
participar. 

Una vegada s’ha acabat, els portaveus 
de cada casa seran els que xerrin per la 
seva casa per exposar el seu parèixer 
davant la classe, i entre tots veurem què 
han posat i per què. 

4 Inici de la gamificació. 

Explicació 
inicial 

Explicació de la classificació dels 
triangles pels seus angles i costats i els 
seus components principals. 

  

Fer els 
grups 

Distribució a l’aula per cases. El prefecte 
farà els grups de 2 o 3 persones amb els 
companys de la seva casa per resoldre 
les tasques que ho hagin de menester. 

Si no s’especifica res especial, a les 
properes sessions haurà uns 5 minuts 
per fer els grups i distribuir-se a l’aula 
per cases després de l’explicació inicial i 
la resolució de dubtes. 

  

Missió 1: 
Tasca 1. 

Dono les contrasenyes i comencen amb 
la tasca 1 de la Missió 1: Qui no 
pertany? sobre triangles. 

Han de seguir les passes com amb 
l’activitat de l’última sessió. 

Han d’omplir el Word sobre la tasca 1 
que veuran i lliurar-lo al Google 
Classroom. 

Quan acabin d’entregar-ho tots els 
components de la casa, es co-avaluaran 
emprant l’eina corresponent i lliuraran 
aquesta co-avaluació a la secció 
corresponent del Google Classroom. 

S’ha de fer una breu explicació de com 
es co-avalua, per a que ho sàpiguen fer 
bé. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.2 

Co-avaluació a 
través d’una 
escala. 

Tindran una 
rúbrica 
disponible per 
saber com 
avaluar i amb 
quin grau, així 
com les 
solucions 
(disponible 
només quan 
acabin). 

Missió 1: 
Tasca 2. 

Aquest pic han de crear la seva pròpia 
activitat Qui no pertany? amb els 
continguts que s’han vist sobre els 
triangles i l’exemple de l’activitat 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Avaluació per 
part del 
professor dels 
treballs lliurats. 
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anterior. 

Comptaran amb el recolzament de la 
web www.wodb.ca., que trobaran al final 
de la pàgina de la missió. 

Han d’omplir el Word que veuran i 
lliurar-lo al Google Classroom junt a una 
fotografia de com ha quedat l’activitat, 
com la de l’activitat anterior. 

Si no acaben seguiran a la propera 
sessió. 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.2 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.3 

S’emprarà una 
escala i una 
rúbrica com a la 
Tasca 1, (també 
a la seva 
disposició) amb 
les 
modificacions 
pertinents per 
què aquest pic 
s’avalua també 
l’estàndard 1.2.3 
del Bloc 3. 

Autoavalu
ació fi de 
sessió. 

Els 5 últims minuts de la sessió 
s’autoavaluen d’una sèrie de 
competències que es tindran en compte 
per a la nota final de la UD. 

Tindran el Word disponible al final de la 
Missió 1, l’hauran de descarregar, 
guardar i anar omplint-lo al final de cada 
sessió. 

Es lliurarà al Classroom una vegada 
acabin la sessió 12. 

Es farà una breu explicació de com 
omplir aquesta autoavaluació (checklist). 

Si no s’especifica res especial, a les 
properes sessions (fins la sessió 12 
inclosa) es realitzarà aquesta 
autoavaluació als últims 5 minuts de 
classe. 

Acompliment AA 
1.10 

Acompliment AA 
1.15 

Acompliment AA 
3.5 

Acompliment CD 
2.2 

 

Autoavaluació a 
través d’un 
Checklist. 

5  Seguir amb la missió 1 i disponibilitat de la missió especial 1. 

Missió 1: 
Tasca 2. 

Continuaran amb aquesta tasca (o la 
començaran). Ja s’ha explicat en què 
consisteix a la sessió 4. 

  

Missió 
especial 

1. 

Quan acabin amb la missió 1 se’ls 
habilitarà aquesta missió especial per 
poder fer-la si volen. 

Es remarcarà que dona punts extra per 
poder pujar de nivell. També es pot fer a 
casa. 

Aquesta tasca tracte sobre realitzar un 
informe amb l’eina digital que trobin 
convenient. Han de trobar figures al seu 
dia a dia que relacionin amb els triangles 
i fer les especificacions convenients 
sobre cada figura i amb quin tipus de 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Bloc 1: 
estàndard 
12.1.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.1 

Bloc 3: 

Avaluació per 
part del 
professor dels 
treballs lliurats al 
Classroom. 

S’emprarà una 
escala i una 
rúbrica a 
disposició dels 
alumnes per 
quan facin la 
tasca. 
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triangle s’identifica. estàndard 1.2.2 

6 Comença la missió 2. 

Explicació 
inicial 

Explicació de que es farà una activitat 
adaptada dels Three Acts, d’en Dan 
Meyer. 

L'activitat consta de tres parts o actes. 
En el primer acte es presenta un vídeo o 
imatge als alumnes i ells han d'obtenir la 
pregunta que creuen que els hi faran 
després del vídeo o la imatge. També 
han de realitzar una estimació individual 
del resultat que creuen que obtindran. 

Aquest acte és el que treballaran avui, 
els 2 posteriors s’explicaran a les 
properes sessions. 

No es comentarà res del teorema de 
Pitàgores, per què amb les activitats que 
es faran es vol que el descobreixin per 
ells mateixos. 

  

Missió 2: 
Tasca 1. 

Per a la tasca 1 realitzaran el primer 
acte dels 3 responent al Word que se’ls 
proporciona. Primer la pensaran 
individualment, després en grups de 2 o 
3 i finalment entre els companys de la 
casa. 

Per a l’estimació, a part d’escriure-la al 
Word, es demanarà al secretari de la 
casa que apunti a una fulla el nom i 
estimació de cada alumne. S’entregarà 
aquesta fulla al professor per tal 
d’assegurar que no esborren l’estimació 
quan acabi la missió i així puguin 
comprovar quan a prop estaven de la 
realitat en acabar. 

Aquest Word l’hauran d’omplir al llarg de 
la Missió, on es distingiran les 3 tasques 
que han de fer per completar els 3 actes 
de l’activitat. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 2.3.1 

S’avaluaran les 
tasques de la 
missió 2 quan 
acabin amb 
totes les 
tasques. 

Es 
proporcionarà 
una rúbrica als 
alumnes per a 
que vegin què 
es tindrà en 
compte 
d’aquesta tasca 
quan entreguin 
el Word sencer. 

Faran una co-
avaluació en 
acabar la missió 
sencera.  

Per a la co-
avaluació 
disposaran 
d’una escala i la 
rúbrica general 
per avaluar. 
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7 Fi de la tasca 1 i fer feina amb la tasca 2 de la missió 2. 

Explicació 
inicial 

Explicació de que avui haurien de tenir 
ja feta la tasca 1 i fer la tasca 2 de la 
missió 2. Avui empraran el programa 
Geogebra. 

El segon acte consisteix en què els 
alumnes es demanin les dades 
necessàries per resoldre el problema 
sobre la distància total. A la tasca 1 
poden haver pensat altres preguntes, 
però per fer feina sobre els continguts 
que es vol treballar de la UD, 
s’especificarà que es pretén respondre a 
la pregunta sobre la distància total. 

  

Missió 2: 
Tasca 2 

Per a la tasca 2 realitzaran el segon acte 
responent a la secció corresponent del 
mateix Word que tenen de la tasca 1. 

Treballaran amb una activitat de 
Geogebra, on hauran de descobrir ells 
mateixos si realment necessiten les 
dades que han pensat per resoldre el 
problema. 

L’objectiu en aquesta tasca és que es 
donin compte de que si el triangle és 
rectangle, aleshores amb dues dades 
els hi basta per resoldre el problema. 

Ells mateixos, amb les preguntes del 
Word, reflexionaran sobre les dades que 
realment han de menester. 

Si tenen problemes per realitzar el 
triangle rectangle amb el Geogebra, 
disposaran d’un requadre on si fan click 
els enviarà a un altre pàgina on es veu 
el resultat quan és rectangle. 

Disposaran d’un altre requadre per 
confirmar que el triangle que recorre 
Harry al vídeo és rectangle. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.3 

Bloc 3: 
estàndard 3.1.1 

 

Es 
proporcionarà 
una rúbrica als 
alumnes per a 
que vegin què 
es tindrà en 
compte 
d’aquesta tasca 
quan entreguin 
el Word sencer. 

Faran una co-
avaluació 
mitjançant una 
escala en 
acabar, com 
s’ha explicat a la 
Tasca 1 
d’aquesta 
Missió. 

 

8 Acabar la tasca 2 i començar amb la 3 de la missió 2. 

Explicació 
Inicial 

Explicació inicial oral sobre el perímetre 
del triangle i es recordarà com arrodonir 
un nombre decimal a un sencer, per tal 
de poder entendre i resoldre la tasca 3. 

Al tercer acte de Three Acts han de 
resoldre el problema amb la pregunta 
que tenen de la tasca 1 i les dades que 
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han pensat de la tasca 2 i que el 
professor els hi proporcionarà per a la 
tasca 3. També comprovaran quan a 
prop estaven de la seva estimació 
inicial. 

Missió 2: 
Tasca 2 

Ja explicada a la sessió 7. Seguiran 
amb aquesta tasca avui si no la van 
acabar. 

  

Missió 2: 
Tasca 3. 

Per a la tasca 3 realitzaran el tercer acte 
responent a la secció corresponent del 
mateix Word que tenen de la tasca 1. 

Com la distància total és de 700m, 
resolent un sistema d’equacions es pot 
saber que una de les solucions és que 
els dos catets siguin de 129,29m i 
270,71m, i la hipotenusa de 300m.  

Per tant, donant el valor dels dos catets 
als alumnes, haurien de treure el valor 
de la hipotenusa. Se’ls ha de dir que han 
d’arrodonir a un nombre sencer el 
resultat i han de tenir en compte que el 
perímetre d’un triangle és la suma del 
valor dels costats (per a que la suma 
dels 3 costats no els surti més de 
700m.). 

Finalment, entregaran el Word que 
hauran fet, a la secció corresponent del 
Classroom, i es proporcionarà la 
contrasenya (al portaveu de la casa) per 
veure la solució, per 

• veure quan a prop estaven de la 
solució que havien estimat a la 
tasca 1 . 

• Veure si havien resolt bé 
l’exercici. 

Per fer la co-avaluació final. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 2.3.1 

Bloc 3: 
estàndard 3.2.1 

 

Es 
proporcionarà 
una rúbrica als 
alumnes per a 
que vegin què 
es tindrà en 
compte 
d’aquesta tasca 
quan entreguin 
el Word sencer. 

Faran la co-
avaluació final 
en acabar 
aquesta tasca i 
haver entregat el 
Word. 

Empraran una 
escala per co-
avaluar-se i 
tindran la rúbrica 
general i la 
solució final al 
problema. 

9 Finalitzar missió 2. 

Missió 2: 
Tasca 3. 

Ja explicat a la sessió 8. Seguiran amb 
aquesta tasca avui si no la van acabar. 
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Missió 
Especial 

2. 

Quan acabin amb la missió 2 se’ls 
habilitarà aquesta missió especial per 
poder fer-la si volen. 

Amb aquesta missió es vol veure què 
han entès del que han fet a la missió 2, 
repassaran el teorema de Pitàgores i 
cercaran per la seva compte informació 
sobre si la fórmula es compleix pels 
diferents tipus de triangles o no. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 2.3.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Bloc 1: 
estàndard 
12.1.1 

Bloc 3: 
estàndard 3.1.1 

Avaluació per 
part del 
professor del 
document Word 
que lliuren al 
Classroom 
mitjançant una 
escala feta a 
partir de la 
rúbrica. 

Tindran una 
rúbrica a la seva 
disposició per a 
saber de què 
se’ls avalua. 

10 El teorema de Pitàgores, el Tangram i la missió 3. 

Explicació 
Inicial 

Explicació del teorema de Pitàgores i 
l’ús del Tangram per a la missió 3 amb 
un Power Point que després tindran 
disponible com a recurs al final de la 
pàgina de la missió 3. 

  

Missió 3: 
Tasca 1. 

El repartidor de cada casa repartirà un 
Tangram i un regla a cada grup de 2 o 3 
persones de la seva casa. 

Han de formar 2 quadrats d’igual àrea 
amb les peces del Tangram i mesurar la 
longitud del costat d’un dels quadrats 
amb el regla. Després, han de formar un 
quadrat amb totes les peces i mesurar 
un costat amb el regla també. 

Disposaran d’una pista per saber formar 
els quadrats si no ho aconsegueixen 
entre ells. 

Respondran a una fulla especifica que 
s’entregarà a cada petit grup de cada 
casa. 

En acabar la sessió, el repartidor 
s’encarrega de recollir el material i 
entregar-lo de nou al professor. 

Observació del 
docent de si fan 
bé els quadrats.  

No s’avaluaran 
estàndards o 
competències 
amb aquesta 
tasca. 

 

 

S’entregarà una 
fulla en paper 
per donar les 
respostes sobre 
les mesures i 
per continuar 
fent les tasques 
de la missió. 

 

11 Seguir amb la missió 3. 
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Missió 3: 
Tasca 1. 

Ja explicada a la sessió 10. Seguiran 
amb aquesta tasca avui si no la van 
acabar a l’última sessió.  

Disposaran dels Tangram i el regla per 
si encara no van acabar a l’última 
sessió. El repartidor és l’encarregat de 
dur-los. 

  

Missió 3: 
Tasca 2. 

Han de traçar un triangle rectangle de 
costats la mesura dels costats dels 3 
quadrats que han format a la tasca 1. 

Després, amb la visualització d’una 
activitat del Geogebra, han de relacionar 
el que han fet amb les peces del 
Tangram, amb el triangle que han traçat 
i amb el teorema de Pitàgores. 

Disposaran de semicercles per mesurar 
els angles del triangle que han de traçar 
per a la resolució de la tasca 

En acabar aquesta tasca es co-
avaluaran mitjançant una diana. Se’ls ha 
de mostrar com omplir-la amb l’ajuda de 
la rúbrica. 

 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 3: 
estàndard 1.2.3 

Bloc 3: 
estàndard 3.1.2 

 

Respondran a la 
mateixa fulla 
que a la tasca 1 
d’aquesta 
missió. 

Auto i co-
avaluació, 
mitjançant una 
diana, dels 
companys del 
grup de 2 o 3 
persones que 
han format per 
fer les 2 
tasques. 

Disposaran de 
rúbrica per a 
que sàpiguen de 
què se’ls avalua. 

Missió 3: 
Tasca 3. 

Han de demostrar el teorema de 
Pitàgores de manera algebraica seguint 
les passes que se’ls ha marcat.  

Ho faran individualment amb una fulla 
quadriculada que el repartidor els hi 
entregarà. 

Acompliment 
CM 2.1 

Bloc 1: 
estàndard 3.1 

Bloc 3: 
estàndard 3.1.1 

Disposaran de 
rúbrica per a 
que sàpiguen de 
què se’ls avalua. 

Fer-ho a una 
fulla 
quadriculada i 
entregar-ho al 
professor en mà 
per a que ho 
avaluï mitjançant 
una escala feta 
a partir de la 
rúbrica. 

Tenen la rúbrica 
de la tasca 
disponible per a 
que la consultin. 

12 Acabar la missió 3. 

Missió 3: 
Ja explicada a la sessió 11. Seguiran 
fent-la avui si no la van fer a l’última 
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Tasca 3. sessió. 

Missió 
especial 

3. 

Resolució de 3 problemes mitjançant 
l’aplicació del teorema de Pitàgores per 
calcular longituds desconegudes en 
triangles rectangles. 

Disposaran d’una fulla en paper per fer 
els càlculs. 

Bloc 3: 
estàndard 3.2.1 

Disposaran de 
rúbrica per a 
que sàpiguen de 
què se’ls avalua. 

Fer-ho a una 
fulla i entregar-
ho al professor 
en mà per a que 
ho avaluï 
mitjançant una 
escala feta a 
partir de la 
rúbrica que 
tindran 
disponible per 
consulta. 

13 Desafiaments. 

Desafiam
ents 

Jugaran al joc Qui es qui amb una sèrie 
de targetes que se’ls entregarà. 

S’explicarà com es juga amb el suport 
d’un Word que es troba a la secció de la 
gamificació de Desafiaments. 

Els prefectes i els secretaris ajudaran a 
controlar el renou i que es respectin les 
normes en general a les partides. 

El secretari apuntarà els grups fets de la 
seva casa i els noms dels components 
de cada grup i ho entregarà al docent. 

S’entregarà una fulla a cada grup per 
emplenar-la amb els resultats de les 
partides. 

En acabar la sessió, els repartidors 
ajudaran a recollir les targetes i els 
papers emplenats per cada grup. 

 

Observació del 
professor de que 
es compleixen 
les normes i del 
seguiment del 
torneig. 

El docent 
controlarà el 
cronòmetre 
general de les 
partides, per dur 
també un control 
del temps. 

Servirà com a 
repàs abans de 
la prova final de 
l’última sessió. 

No s’avaluaran 
estàndards ni 
acompliments 
en aquesta 
tasca. 

14 Missió final amb Kahoot i entrega de la copa. 

Missió 
final 

Tindran preparat un Kahoot com a prova 
final per veure amem què han après 
durant la UD. Disponible a la secció 
missió final de la gamificació. 

 Avaluació dels 
resultats del 
Kahoot per part 
del professor. 
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Comunica
ció de 

guanyado
rs de la 
copa i 

Master of 
Magic 

Es tindrà fet el recompte de punts, 
després dels desafiaments de l’última 
sessió, i es comunicarà qui ha estat la 
casa guanyadora. 

Es farà entrega d’un premi als 
guanyadors. 

Si ha hagut qualque Master of Magic 
(Nivell 5), es comunicarà qui ha estat i 
es donarà un altre premi a part. 

  

Enquesta 
valoració 

de la 
gamificaci

ó 

Se’ls enviarà als alumnes un breu 
formulari de Google per respondre de 
forma voluntària sobre què els ha 
semblat aquesta gamificació. 

Nivell de 
satisfacció dels 
alumnes amb 
aquesta 
gamificació. 

A través d’un 
breu formulari 
de Google:  

https://docs.goo
gle.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdAV
LVwBKtAGXAZ
WAk6CZUrM7U
w9G9hGFRkebr
T4jfuf7jAXQ/vie
wform?usp=sf_li
nk 
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Annex 2: Prova inicial 
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Annex 3: Preguntes sobre si ho han entès 
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Annex 4: Test tipus de jugadors 
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Annex 5: Activitat Qui no pertany sobre 

protagonistes de Harry Potter 
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Annex 6: Rúbriques 
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Annex 7: Escala 
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Annex 8: Diana 
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Annex 9: Checklist 
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Annex 10: Activitat Qui no pertany? sobre triangles 
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Annex 11: Instruccions pels desafiaments 
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Annex 12: Insígnies dels 5 nivells 
 

Nivell 1:  

 

Nivell 2: 

 

Nivell 3: 

 

Nivell 4: 

 

Nivell 5: 
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Annex 13: Formulari de valoració de la gamificació 
 

Enquesta realitzada amb Formularis de Google per a que els alumnes valorin la 

gamificació realitzada a l’última sessió de la UD. 

 

 


