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com a recursos educatius gamificats



hem trobat una caixa amb un sobre...
Al sobre no hi ha res escrit, només 
unes còpies on creiem que està amagat 
els codisper obrir la caixa.
També hem trobat un vídeo... 



Perill de 
Plaga

http://www.youtube.com/watch?v=jffNZkhkGPA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jffNZkhkGPA


Volem destruir
                 
l’avorriment, la apatia , 
la  somnolencia, la indifferència...

dels alumnes i dels educadors...



per acabar amb Aedes Albopictus, cal obrir la caixa 
treballant junts i compartint informació

 DISPOSEU DE 30’ O LA CAIXA 
  QUEDARÀ BLOQUEJADA!!!



https://www.timeanddate.com/timer/

https://www.timeanddate.com/timer/




Mirem un Breakout 
amb alumnes

http://www.youtube.com/watch?v=uMqP6BhhuDc


Mirem un Breakout 
amb alumnes

http://www.youtube.com/watch?v=WA0GNecVRrg


http://www.youtube.com/watch?v=6_NuI0Dk9JA
http://www.youtube.com/watch?v=UivGVlZ7UU0


Què és gamificar?



Bases de la gamificació 



Una definició de gamificació i Aprenentatge Basat en Jocs...
Consensuada per diversos autors

La gamificació en àmbits educatius consisteix en fer viure experiències educatives 
interessants utilitzant elements de joc.

Bàsicament la gamificació és una estratègia per l'aprenentatge efectiva per assolir 
determinats objectius i hàbits. Els jocs aporten a l'aprenentatge motivació, 
participació, reforçament, i cooperació. D'altra banda, la neurociència ha vingut a 
demostrar que qualsevol experiència subjectiva, sigui real o virtual, és capaç de 
modificar el cervell humà. En aquesta línia s'han realitzat investigacions que 
posen de manifest els canvis observats en els usuaris de videojocs.



Aprenentatge 
basat en 
reptes

Gamificació

Treball 
cooperatiu

Intel·ligències 
múltiples

Connexió 
curricular

CONNEXIÓ
AMB 

L'AULA



Com a introducció d'un projecte o una unitat didàctica

A l'inici de curs per treballar cohesió de grup

Com a complement d'activitats d'un tema transversal o una 
setmana cultural

Els mateixos alumnes poden dissenyar un joc per als seus 
companys. 

Al final d'un projecte o una unitat didàctica per revisar els 
aprenentatges adquirits

....



TIPUS DE PROVES

LLETRES AMAGADES 
DINS UN TEXT

ForMUlaRI en 
líNIa



3 espais que us poden ser útils per gamificar (1)

https://bit.ly/2KSySiu

https://bit.ly/2KSySiu


3 espais que us poden ser útils per gamificar (2)

https://bit.ly/2IMmFuZ

https://bit.ly/2IMmFuZ


3 espais que us poden ser útils per gamificar (3)

https://bit.ly/2LsbusT

https://bit.ly/2LsbusT




Fem grups de treball



PENSEM UNA HISTÒRIA...



Fem una mini proposta!



Títol del projecte: Temps: Agrupament:

Narrativa:
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Objectius:

Estructura:

Objectiu final:

Proves: Materials:



https://www.timeanddate.com/timer/

https://www.timeanddate.com/timer/


COMPARTIM LES PROPOSTES!



DUBTEU SOBRE UTILITZAR EL JOC A LES 
AULES? O CONEIXEU ALGÚ QUE HO DUBTI?

El 7è dels 10 drets de la Declaració dels Drets de l'Infant 
(1959), que va ser el germen de l'actual Convenció sobre els 
Drets dels Infants (1989):

“L'infant gaudirà plenament de jocs i 
recreacions, els quals han d'estar orientats a 
les finalitats perseguides per l'educació; la 
societat i les autoritats públiques 
s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest 
dret.”

Si els infants tenen el dret...





sdreger@xtec.cat


