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1.Introducció 

1.1 Punt de partida: la situació actual 
  

Els canvis tecnològics i socials que han esdevingut els últims anys s'han traduït en 
l'ensenyament amb la forta incursió de les TIC com a recurs docent. L'ús de l'ordinador i la 
competència digital s'estan potenciant des de l'administració i els plans educatius de molts 
centres. Els alumnes responen bé a aquest canvi de format i a la innovació que suposa la 
informàtica en l'aprenentatge, doncs la generació actual, com s'analitza a continuació, es mou 
amb naturalitat en entorns virtuals i treu profit de les seves possibilitats.  
 
En el camp de les matemàtiques, aquest context representa una oportunitat brillant, per la 
facilitat de construir i representar els models matemàtics que s'estudien a secundària mitjançant 
vídeos, applets interactius i d'altres recursos multimèdia.  
 
Hi ha un ampli consens en què els recursos digitals tenen la capacitat de motivar i facilitar 
l'aprenentatge, llavors, ¿per què no aprofundir en aquest sentit i fer ús de videojocs per a 
ensenyar matemàtiques? El videojoc és un dels passatemps preferits dels alumnes i els 
professors, si volem captar la seva atenció i interès no podem donar l'esquena als seus 
interessos. Fent una bona selecció de videojocs i amb una tasca de contextualització i guiatge 
del professor, aquest mitjà pot ajudar a introduir i consolidar conceptes d'aprenentatge, 
especialment en l'àmbit de les matemàtiques, traient profit de la forta relació que existeix entre 
els algoritmes, el disseny gràfic i la implementació d'alguns videojocs amb algunes de les 
unitats didàctiques del currículum de matemàtiques a secundària.  
 
En el present treball s'analitzen algunes experiències que s'han dut a terme amb el videojoc a 
l'aula i es proposen activitats innovadores a l'entorn del videojoc per a l'ensenyament de les 
matemàtiques.  
 

1.2 El videojoc com a instrument educatiu 
 
La introducció de les TIC a l'aula va suposar una revolució que encara està suposant un gran 
esforç a bona part del professorat. Hi ha l'opinió generalitzada que aquesta innovació ha 
suposat un èxit, tot i que de vegades s'ha confós la digitalització com un simple canvi de suport, 
obviant les grans possibilitats que ofereix la computació, sobretot en l'ensenyament de les 
matemàtiques.  
 
Per exemple, el GeoGebra, un paquet geomètric molt recomanable per a la recreació dinàmica 
d'objectes plans i tridimensionals, s'està convertint en un complement imprescindible a les 
classes d'espai i forma. També és freqüent l'ús de vídeos mitjançant els quals els alumnes 
reben la informació presentada d'una forma més atractiva. La disponibilitat que ofereixen 
portals de vídeos com youtube ha facilitat aquest recurs. 
 
No obstant, l’ús dels videojocs a l’aula no està, ni molt menys, tan estès com la resta de 
recursos digitals. Potser això és degut a què costa veure en un mitjà concebut per l’oci, 
l’oportunitat didàctica. Per contra, l'ús dels videojocs en general s'ha anat estenent en les 
últimes dècades, ampliant el públic a què van dirigits, seduint persones d'ambdós sexes i de 
totes les edats i classes socials.  
 
Segons la Asociación de Distribuidores y Editores de Softare de Entretenimiento (aDeSe, 
2010), el consum de videojocs a Espanya va obtenir un valor de  1.245 milions d'euros, situant-
se com el quart mercat a nivell europeu i sisè a escala mundial, generant més negoci que la 
indústria musical, el cinema i el vídeo. 
 
Un 25% de la població europea es declara jugadora habitual de videojocs. Entre els joves de 
setze a dinou anys, aquest percentatge arriba al 69%. 
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Les plataformes utilitzades per a la pràctica del videojoc s'han anat diversificant. És remarcable 
la forta incursió dels telèfons d'última generació en aquest sector. La possibilitat de jugar a 
qualsevol lloc amb un dispositiu que es té sempre a mà ha propiciat l'aparició d'un nou gènere, 
de mecànica i gràfics senzills, però amb una alta jugabilitat i amb possibilitat de ser jugats en 
xarxa gràcies a la connexió 3G. Títols com Doodle Jump, Angry Birds o Apalabrados, amb 
vendes multimilionàries, estan marcant la tendència que actualment està seguint aquest sector. 
També ha estat notori en els últims anys l'èxit de la vídeo consola Wii, comercialitzada amb un 
fort component intergeneracional. Un dels jocs més venuts en aquesta plataforma, el Wii Fit, 
consisteix en superar una sèrie d'exercicis físics diaris per millorar l'estat de forma. Un dels 
seus creadors, Shigeru Miyamoto, ha obtingut recentment el premi Príncipe de Asturias de 
Comunicación. El jurat ha destacat el caràcter <<didàctic, formatiu i constructiu>> de les seves 
produccions, entre les quals hi ha clàssics de la indústria com Super Mario Bros. o The Legend 
of Zelda, que <<exclouen la violència i ajuden a exercitar la ment en les seves múltiples facetes 
i resulten molt valuoses des d'un punt de vista educatiu>>1.  
 
Es podria dir que el videojoc ha deixat de ser aquella pràctica solitària i introvertida amb què va 
estar associada en un passat, passant a ser una activitat social i, fins i tot, familiar. 
 
Malgrat tot, és habitual que les famílies i els docents vegin la pràctica del videojoc com un 
entrebanc als estudis. És clar que les principals motivacions d'un jugador són la diversió, 
passar el temps o relaxar-se. Ara bé, hi ha pedagogs que han començat a veure la pràctica del 
videojoc com una eina útil per al desenvolupament intel·lectual dels joves.  
 
La Universidad de Alcalá va organitzar diversos tallers a primària centrats en l'ús crític de 
videojocs de diferents gèneres. Les conclusions a què arriba l'estudi (Lacasa, Martínez-Borda 
2007) són: la utilització dels videojocs a l'aula permeten introduir contingut d'aprenentatge 
proper a la vida quotidiana; el videojoc és una bona eina per al desenvolupament de 
competències digitals i que és imprescindible la presència d'un adult perquè la pràctica del 
videojoc pugui esdevenir una eina docent.   
 
Pere Marquès, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, també ha estudiat els 
beneficis dels videojocs. Segons Marquès (2001), representen un repte continu i estimulen la 
concentració, la retenció d'informació, la imaginació, les habilitats psicomotrius i la capacitat per 
prendre decisions.   
 
Félix Etxeberria (2008), de la Universitat del País Basc, destaca alguns beneficis terapèutics de 
la pràctica del videojoc, com l'habilitat  de relacionar-se i comunicar-se, la reducció de l'ansietat 
i l'augment de l'autocontrol.  
 
A nivell internacional, destaca el nord-americà Marc Prensky, autor de diversos llibres sobre 
l'ensenyament basat en les tecnologies digitals, qui fa un pas més enllà i convida els professors 
a dur els videojocs a l'aula com a estímul i recurs per l'aprenentatge. Prensky (2004) distingeix 
entre immigrants digitals i nadius digitals. Els primers s'han adaptat, millor o pitjor, a les noves 
tecnologies mentre que els segons han nascut immersos en el món dels ordinadors. 
 
La generació d'estudiants actual, sovint batejada com a Generació Z, pertany clarament al grup 
de nadius digitals i es caracteritza per la seva capacitat multitasca i la seva interconnexió a 
través d'internet.  La tecnologia i el llenguatge digital no representa cap impediment per a ells, 
ans al contrari, el dominen de forma natural, tant o més que el llenguatge analògic. 
 
Aquestes són algunes de les característiques relatives a l'aprenentatge que diversos autors 
(Simpson, Clerm 2008, Prensky 2001, Piscitelli 2009) han atorgat a aquesta generació: 
 

• són autònoms, proactius i recerquen informació a l'entorn sota demanda 
• determinen en qüestió de segons si la informació que reben els interessa o no 
• relacionen la informació amb la imatge, enlloc de el text 
• aprenen millor en base l'assaig-error que en base a les instruccions directes 
• resolen millor els problemes en equip que individualment 
• primer fan, després pregunten 

                                                      
1 Font: El Periódico, 23/05/2012 



 

Propostes educatives per a l'ensenyament de matemàtiques basades en el videojoc                                Juny 2012 - 5 

• la tecnologia és un eina de la seva cultura, al voltant de la qual han construït un 
sistema de comunicació complex 

1.4 Objectius  
 
L’anàlisi anterior em duu a pensar que la introducció del videojoc a l'aula esdevé una 
oportunitat per explotar, que permet captar l'atenció dels estudiants que solen associar les 
matemàtiques com una assignatura allunyada del món real, difícil o avorrida. Tots els videojocs 
tenen una base matemàtica, ja sigui en el seu desenvolupament bàsic (els algoritmes que 
defineixen els moviments dels objectes, les regles que s'han de seguir per a guanyar punts), o 
de forma explícita (mitjançant reptes que requereixen un raonament matemàtic concret).  
 
La majoria de recursos sobre el videojoc com a eina docent que s'han documentat van dirigits a 
l'ensenyament infantil o al primer cicle de l'ESO. A més a més, se centren en la influència del 
joc a aspectes transversals de l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, l'estímul de la 
psicomotricitat o el treball cooperatiu. Els pocs exemples que fan referència a l'ensenyament 
específic de les matemàtiques són febles, limitant-se en aspectes numèrics, per exemple, les 
estadístiques dels jugadors de futbol en un simulador esportiu o la gestió de recursos en un joc 
d'estratègia. 
 
El meu propòsit és fer un recopilatori de propostes d'activitats basades en el videojoc que 
treballin aspectes del currículum amb més profunditat i nivell. En una primera part s'han 
seleccionat videojocs explícitament matemàtics que permeten un aprofundiment i un reforç en 
algunes unitats didàctiques. En la segona part, s'han seleccionat videojocs no estrictament 
matemàtics però que admeten un model matemàtic igualment extrapolable i utilitzable a l’aula. 
 
Amb les activitats proposades, es pretén: 
 

• Dotar a alumnes i professors de secundària d'activitats innovadores per a l'assoliment 
de diversos objectius didàctics del currículum de matemàtiques d'ESO i Batxillerat 

• Desenvolupar el sentit crític dels alumnes davant els videojocs 
• Treure profit de les TIC per millorar els processos d’aprenentatge de matemàtiques 
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2. Definició i context del problema 
 
És un fet constatable que l'ensenyament de les matemàtiques suposa una dificultat especial. El 
motiu principal és que molts alumnes perceben l'assignatura desconnectada dels seus 
interessos i desconnectada del món que els envolta i acaben per avorrir-la.  
 
El Consell d'Avaluació de Catalunya, mitjançant les proves diagnòstiques a alumnes de 4t 
d'ESO dutes a termes el febrer de 2012, conclou2 que les matemàtiques és la matèria amb què 
els alumnes acaben l'ensenyament secundari amb pitjors competències. Un 24% des alumnes 
suspenen l'examen d'avaluació i un 23% l'aprova amb un resultat molt just. Dins d'aquests 
resultats destaca el baix rendiment en el bloc d'espai i forma, on un 41% dels alumnes 
suspenen. Aquests resultats han dut a la Conselleria d'Educació a aportar material específic 
per aquesta àrea als seus centres i a ampliar, de cara el curs 2012-2013 una hora de 
matemàtiques a segon i quart d'ESO. 
 
La introducció del videojoc a l'aula és un recurs més que pot ajudar alguns alumnes a sentir 
més interès per les matemàtiques. El videojoc esdevé un context que permet introduir 
continguts d'aprenentatge de matemàtiques, sobre tot del bloc d'espai i forma, precisament. 
Això s'ha de fer, per descomptat, amb una gran implicació del professorat, que ha de tenir clars 
els criteris pedagògics amb què seleccionarà els videojocs i guiar les activitats amb mà dreta 
per permetre que el joc transcendeixi a l'ensenyament-aprenentatge. 

2.1 Experiències documentades sobre l'ús del videoj oc com a eina 
educativa 
 
Alguns professors han dut a terme experiències didàctiques basades en el videojoc, a 
continuació se n'analitza una mostra:  
 
L'experiència de Ludolog ΩΩΩΩs 
 
LudologΩs és un grup de treball associat a l'Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas 
que ha treballat àmpliament les possibilitats educatives dels videojocs, duent a terme 
experiències amb alumnes de secundària. 
 
Amb la premissa que els canvis tecnològics i socials obliguen a assajar noves metodologies i 
crear nous materials, les autores de l'estudi (Montero, Ruiz, Díaz 2010) aposten pel videojoc 
com a recurs didàctic. Entre els avantatges que analitzen, destaquen la relació horitzontal que 
generen els videojocs entre professor i alumne i l'adequació de l'aula en un espai de 
socialització de sabers. 
 
Els videojocs que han dut a l'aula responen a diverses necessitats educatives: ampliació 
curricular de matemàtiques, integració dels alumnes amb necessitats educatives especials, 
formació ciutadana  i coneixement del medi, entre d'altres. 
 
En l'àmbit de les matemàtiques, el llibre exposa dues experiències. La primera tenia com a 
objectiu conèixer l'enunciat i algunes aplicacions del Teorema dels 4 colors i es va programar 
en les assignatures Taller de Matemàtiques (optativa de 3r d'ESO) i de Matemàtiques (4t 
d'ESO) en tres sessions. A la fitxa de treball, s'encomana els alumnes a jugar al videojoc 
4Colours inclòs en el paquet Brain Workout. És un joc on dos jugadors han d'omplir un panell 
parcel·lat per torns amb quatre colors disponibles. Dues regions adjacents no poden ser del 
mateix color i el guanyador és qui ha pintat una àrea més àmplia. A mesura que es van fent 
partides sorprèn que el puzle sempre es pot completar, doncs sempre pots pintar l'última peça 
amb algun dels quatre colors, i aquest és precisament, l'objectiu de l'experiència, anunciar la 
conjectura de Francis Guthrie i investigar sobre les demostracions que s'han fet d'aquest 
teorema. A partir del joc, s'estableix el model matemàtic (presentat amb materials de Lolita 

                                                      
2 Font: Ara, 30/03/2012 
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Brain, divulgadora matemàtica col·laboradora de El Mundo amb infografies molt interessants) i 
es plantegen els termes de topografia i de simulació. 
 

 
Imatge del joc 4Colours 

 

 
Fragment del full Cuatro colores bastan (font Aula de El Mundo) 

 
La segona experiència posada en marxa pel grup LudologΩs en l'àmbit de les matemàtiques, 
perseguia reforçar les habilitats instrumentals dels alumnes amb més dificultats en un curs 
extraescolar de taller de reforç de matemàtiques. El curs va consistir en una sèrie de quatre 
reptes que els professors posaven als alumnes, els quals obtenien un carnet on s'anaven 
anotant els seus progressos. Una de les proves va consistir en passar nivells del videojoc Brain 
Workout, que ja havien utilitzat en l'experiència anterior.  
 
Altres videojocs que el grup recomana per treballar en l'àmbit de les matemàtiques són: el Mah-
jong, un solitari oriental que desenvolupa la concentració i permet conèixer alguns aspectes de 
la cultura xinesa, el Color Linez, un joc de tauler semblant al Tetris que permet treballar l'ingeni 
i la rapidesa visual, amb l'afegitó que el programa mostra unes estadístiques del joc on es 
mostren els percentatges de fitxes que s'han jugat, o el Bloxorz, un puzle tridimensional que 
treballa la percepció espacial. 
 

  
Imatges dels jocs Mah-jong i Bloxorz, proposats per LudologΩs per exercitar habilitats 

matemàtiques. 
 



 

Propostes educatives per a l'ensenyament de matemàtiques basades en el videojoc                                Juny 2012 - 8 

 
L'experiència del Grup F9 
 
El Grup F9, format per vuit mestres i professors en actiu al Vallès i el Maresme, treballa des del 
1992 en l'anàlisi de videojocs adequats des del punt de vista didàctic per dur a l'aula. En la 
seva pàgina web6,   s'han recopilat 53 fitxes de videojocs recomanats per treballar habilitats 
creatives, analítiques, socials...  
 
Un dels videojocs que més bon resultat els ha donat és l'Age of Empires3, un joc d'estratègia 
militar ambientat en l'antiguitat on s'han de gestionar els recursos naturals, minerals i humans 
d'una civilització (a escollir entre la grega, la fenícia, l’egípcia, la persa...).  A partir d'aquest 
videojoc, es treballen aspectes de matemàtiques i d'història.  
 
En la seva memòria de la llicència d'estudis, Antonia Bernat Cuello, membre del grup, assegura 
que amb l'ús dels videojocs ha vist desenvolupar en els alumnes competències instrumentals i 
d'entorn multimèdia, en la gestió de recursos i competències per a la comunicació i per a la 
crítica reflexiva. A més a més, ha observat que els videojocs afavoreixen actituds com 
l'empatia, la col·laboració i la participació dels alumnes. També fa referència a les opinions que 
ha recollit dels professors que ha acompanyat en sessions centrades en el videojoc i destaca la 
facilitat amb què es pot lligar els continguts curriculars amb la pràctica del videojoc i com 
després, sobre el llibre, apareixen contínuament referències a l'experiència amb l'ordinador, 
sempre i quan l'activitat s'hagi dissenyat ben enfocada a uns objectius didàctics i guiada en tot 
moment pel professor.  Segons Bernat (2006), això és degut a que <<els videojocs ofereixen 
sens dubte el millor entorn de contextualització del món real>>.  

 

 
Captura de pantalla del videojoc d'estratègia Age of Empires 

 
L'experiència de Personatges en joc 
 
Hi ha docents que han fet un pas més i han començat a desenvolupar, ells mateixos, videojocs 
per dur a l'aula. El disseny a mida dels personatges i la mecànica de joc afavoreixen una 
implicació més gran dels alumnes i la inclusió de continguts didàctics més especialitzats. 
Personatges en joc és un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya en conveni amb el 
Departament d'Economia i Coneixement dirigit per Ruth Contreras (UVic), José Luis Eguia 
(UPC) i Lluís Solano (UPC). El projecte s'ha materialitzat amb tres videojocs, protagonitzats per 
Joan de Peratallada, Narcís Monturiol i Miquel Crusafont, destinats a alumnes d'entre 8 i 12 
anys. Són videojocs del gènere plataformes que expliquen la vida d'aquests personatges 
històrics, intercalant la narració amb reptes senzills d'exploració, velocitat i recol·lecció 
d'objectes per un món virtual ambientat en l'època en què van viure. Segons els autors 
(Contreras, Eguía, Solano 2010), els videojocs són entorns immersius que permeten als 
alumnes realitzar experiències personals i culturals i connexions potencialment 
transformadores. Fomenten la investigació personal i ofereixen nous mitjans d'interacció amb 
l'entorn, convertint-se en un recurs cognitiu de primer ordre. De fet, després de distribuir 
Monturiol, el joc en quatre escoles de Barcelona, el resultat obtingut va ser molt positiu, doncs 

                                                      
3 Experiència duta a terme al CEIP Font de l'Alba (Terrassa) amb alumnes de 1i i 2n d'ESO 
(http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32598) 
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els alumnes, d'entre 10 i 12 anys, van mostrar molt interès per l'activitat i un 45% d'ells van 
demostrar haver après nous continguts relacionats amb la vida de l'enginyer.  
 

 
Imatge del videojoc Peratallada, que recrea la vida d'aquest alquimista medieval 

2.2 Limitacions 
 
A banda de totes les potencialitats que els estudis adjudiquen al videojoc en l'àmbit de 
l'ensenyament, tots els professors que s'han engrescat a dur videojocs a l'aula analitzen, 
també, les limitacions que aquesta metodologia pot suposar.  
 
En primer lloc, els requeriments tecnològics  que es necessiten per implementar-la. Tot i que 
la majoria de centres disposen de molt bones aules d'ordinadors i alguns, fins i tot, han 
desenvolupat amb èxit el programa 1x1, a l'hora de la veritat s'han trobat algunes dificultats en 
instal·lar els videojocs, doncs és difícil trobar programari gratuït i, el que existeix, sol estar 
ubicat en pàgines webs que estan censurades en els centre per ser de contingut considerat 
ociós. Per això convé assegurar-se que un cop a l'aula es tindrà accés ràpid i fàcil al recursos 
que es necessiten. També destaquen que moltes d'aquestes pàgines estan farcides de 
publicitat i que cal gestionar amb compte que els alumnes no comencin a accedir a continguts 
poc adequats seguint baners inconvenients. 
 
En segon lloc, és freqüent trobar-se amb reticències de professors  que no se senten 
còmodes en l'entorn informàtic . Es dóna sovint la por a no saber dominar l'ordinador o estar 
en un context on els alumnes, probablement, tinguin més habilitat que el mateix professor. 
Aquest fet, no s'ha de veure com un inconvenient sinó com una oportunitat per construir 
relacions horitzontals amb l'alumnat doncs, en definitiva, no es tracta de competir qui és millor 
en el joc o en l'entorn digital, sinó de marcar una posició del professor-guia que descobreix en 
un joc una potencialitat educativa, esquivant el risc que l'activitat es converteixi en un mer 
passatemps.  
 
Això requereix una implicació del professor  important, que ha de tenir clar els continguts a 
assolir en cada recurs que s’empri a l’aula i ha de vetllar per que els alumnes omplin dossiers 
especialment dissenyats per extrapolar els problemes del videojoc a problemes més globals.  
 
També hi ha autors que fan notar que les activitats grupals a l'entorn d'un videojoc no 
afavoreixen un clima de concentració i aïllament  que faciliti la immersió total, però com a 
contrapartida, recalquen que s'afavoreix l'observació i l’aprenentatge col·laboratiu.    
 
Per últim, també s'ha de dir que no tots els alumnes tenen interès pels videojocs . Ara bé, és 
clar que aquesta metodologia ha de ser un complement dins d'una programació diversificada 
que també ha d'incloure activitats de lectura, exercicis en paper, activitats manuals, etcètera. 
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3. Descripció de la solució: activitats a l'entorn del videojoc 
 
En aquesta secció s’exposarà la solució per millorar l’ensenyament de les matemàtiques a 
secundària, és a dir, el disseny de propostes d’activitat a l’entorn del videojoc. S'analitzaran 
quins videojocs són els més adients d'entre els videojocs educatius i els comercials, quins 
criteris s'han emprat per fer la tria, com són les característiques del recurs proposat i unes 
pautes per a la implementació a l'aula d'aquests materials.  

3.1 Videojocs educatius 
 
Existeix una gran varietat de videojocs que han estat concebuts amb una finalitat educativa. 
Són jocs que, explícitament, contenen i treballen continguts curriculars de tot tipus de matèria i 
nivell. Són jocs amb regles senzilles, un desenvolupament mecànic i que sovint es veuen 
afectats per una producció massa amateur. Això fa que ràpidament produeixin esgotament i 
avorriment. L'avantatge és que la gran varietat del catàleg, facilita una programació variada que 
pot fer més amena la seva pràctica. També cal dir que el catàleg de videojocs adreçats a 
secundària és més limitat que no pas els adreçats a l'ensenyament infantil. 
 

3.2 Videojocs comercials que presenten un interès e ducatiu 
 
En aquest treball, no em volia limitar, només, en la utilització de videojocs educatius, doncs 
considero que hi ha videojocs comercials que són adequats per treballar aspectes matemàtic 
del currículum. Aquests videojocs són més atractius pels alumnes, doncs tenen una producció 
més potent al darrere i la seva repercussió social és més alta. Ara bé, la utilització d'aquests 
videojocs requereix al professor una major implicació, tant a l'hora de guiar el joc com a l'hora 
de preparar el material que l'acompanya i que ha de servir perquè l'alumne aprengui a través 
del joc. 

3.3 Criteris de selecció 
 
Els criteris que he seguit per seleccionar els videojocs responen a una doble vessant: en primer 
lloc, han de ser jocs atractius pels alumnes, amb una presentació acurada i un nivell de 
dificultat ajustat. D'altra banda, els videojocs han d'incloure una abstracció matemàtica 
adequada a l'ESO i el Batxillerat. 
 
També s'han tingut en compte els atributs que segons González Sánchez (citat per Eguia, 
Solano, Contreras 2010) ha de tenir un videojoc perquè la seva jugabilitat sigui òptima: 
 

• Aprenentatge : el videojoc es basa en un sistema fàcil d'entendre i dominar 
• Efectivitat : el temps i els recursos que ofereix estan ajustats per oferir diversió 
• Immersió : té capacitat per fer creïble el món virtual que presenta 
• Motivació : els reptes que proposa motiven els usuaris a persistir a superar-los 
• Emoció : el videojoc estimula i indueix sentiments que desencadenen conductes de 

reacció automàtica 
• Socialització : conté atributs que fomenten el factor social o l'experiència en grup 

 
També he tingut en compte la plataforma de publicació, descartant videojocs publicats per a 
videoconsoles o telèfons portàtils, davant la dificultat de disposar de la infraestructura suficient 
per implementar-los. He optat, per tant, per videojocs de PC disponibles a la xarxa, de forma 
gratuïta o en versió de proves. 

3.3 Característiques comuns 
 
En el treball presentaré cinc videojocs (dos d’ecutaius i tres comercials) a partir dels quals 
s’han elaborat sis propostes d’activitat per implementar a l’aula. Aquests recursos estan 
orientats a diferents nivells de secundària i els he elaborat amb una mateixa estructura:  
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a. Presentació del videojoc i guia per a fer partides amb esperit crític 
b. Explicació de la base matemàtica del videojoc que es treballarà 
c. Propostes d'activitats a l'entorn del videojoc 

 
Considero que amb aquesta metodologia d'aprenentatge es treballen conjuntament les vuit 
competències matemàtiques que descriu l'educador danès Mogen Niss (2003): 
 

1. Pensar i raonar.  Mentre juguem ens farem preguntes sobre com funciona el joc: quin 
efecte tenen les nostres accions? Quin comportament té la intel·ligència artificial del 
joc? 

2. Argumentar.  Relacionarem l'experiència del joc amb el contingut matemàtic que es 
presenta 

3. Comunicar.  Expressarem amb termes matemàtics aspectes pràctics del videojoc 
4. Construir models.  Traduirem l'apartat gràfic del videojoc o la seva interacció amb 

l'usuari en un model matemàtic, per reflexionar-hi, treballar-lo i ampliar-lo 
5. Formular i resoldre problemes.  A partir del model que construirem, plantejarem 

problemes que es resoldran amb les eines o el model que el videojoc desenvolupa 
6. Representar.  Usarem el llenguatge matemàtic per a descriure les situacions que es 

desenvolupen durant el joc 
7. Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic.   Les activitats inclouen 

formulació del model i exercicis per treballar-hi 
8. Usar materials i eines de suport. El suport informàtic serà intrínsec en aquestes 

activitats, però el programari d'oci s'ha de completar amb programes que permetin 
l'anàlisi matemàtica, com el GeoGebra, els full de càlcul o els paquets matemàtics 

 

3.5 Pautes d'implementació de les activitats 
 
Convé que les activitats a l'entorn d'un videojoc vagin acompanyades d'un dossier adequat per 
a aprofundir els continguts que es pretenen mostrar amb el videojoc. Tot i que el joc sigui 
explícitament educatiu, convé fer el pas de la pantalla al paper, per consolidar coneixements i 
ser capaç d'extrapolar-los fora de l'entorn del joc. És convenient, per tant, que les activitats 
estiguin molt pautades, el professor haurà d'aturar les partides en alguns moments clau, per fer 
atenció en algun aspecte important per als objectius didàctics que es busquen. Per cadascuna 
de les activitats proposades, es presenta un dossier exemplificatiu. 
 
A l'hora de presentar l'activitat als alumnes, cal fer una introducció que motivi la seva 
realització. Si es presenta un videojoc com a mer instrument educatiu, els alumnes perceben 
l'activitat com una continuació de les activitats programades durant el curs. Convé introduir un 
fil narratiu en el procediment i presentar els continguts treballats com a requisit per fer més 
punts o passar més pantalles; que els alumnes creguin que aprenen per jugar millor, no que 
juguen per aprendre. 
 
També es recomana fer les activitats en equip. Alguns jocs requereixen, alhora, una lectura 
acurada de les instruccions en la pantalla per poder continuar i capacitat de control dels 
personatges. La confecció de grups heterogenis per fer les activitats permetrà que cada alumne 
aporti les seves habilitats més destacades per arribar, entre tots, als objectius marcats. 
 
Aquestes pautes han estat elaborades amb la col·laboració dels professors Lluís Solano i José 
Luis Eguía (UPC). 
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4. Descripció dels videojocs triats per utilitzar a  l’aula 
 
La selecció de videojocs pretén abastar continguts diversos del currículum d'ESO i Batxillerat, 
tenint en compte els factors següents: curs, bloc curricular, competències bàsiques i 
transversalitat amb d'altres matèries: 
 
Videojocs educatius: 

Videojoc Curs Bloc curricular Continguts didàctics Competències 
bàsiques Temes transversals 

Numeració i càlcul Racionalització de 
denominadors 

Canvi i relacions Equacions lineals MangaHigh 4t d'ESO 

Espai i forma Les raons trigonomètriques 

Comunicativa 
digital 

Història d'Egipte 

Graphwar 1r i 2n de 
BATX 

Anàlisi Funcions     

 

Videojocs comercials: 
Representació de l'espai 
vectorial 

Competència 
digital 

Dinàmica 

Geometria 
Simetria en el pla 

Coneixement i 
interacció amb el 
món físic 

  PONG 1r BATX 

Anàlisi Equacions de la recta   Resolució gràfica de 
problemes 

Anàlisi Funció quadràtica Camp gravitatori 
Angry Birds 1r BATX 

Geometria Regressió lineal i polinòmica 

Autonomia i 
iniciativa personal Tractament de dades 

experimentals 

Polinòmios 
Espai i forma Transformacions a l'espai 

euclidià 

La regla de Laplace 
2n ESO 

Estadística i atzar 
Distribució uniforme discreta 

    
TETRIS 

2n BATX Àlgebra lineal Les matrius Tractament de la 
informació 

Programació 
informàtica 

 

4.1 Mangahigh - Videojocs al campus virtual 
 
Presentació del videojoc: 
 
El portal Mangahigh.com col·lecciona una sèrie de videojocs dissenyats exclusivament per a 
l'ensenyament de les matemàtiques. Basat en el currículum educatiu d'Anglaterra, el portal 
cobreix els continguts de matemàtiques des dels 7 als 16 anys. La pàgina funciona com un 
campus virtual on els alumnes s'identifiquen dins de les classes que el professor ha dissenyat, 
accedint a tots els continguts de la pàgina o bé a les activitats que li han estat especialment 
assignades. Mangahigh permet programar activitats al llarg del temps i recopila les puntuacions 
que van obtenint els alumnes, de manera que el professor pot fer un seguiment online del 
progrés d'aquests. Els videojocs s'agrupen en dues categories: els PRODIGI, que són dossiers 
digitals sobre aspectes concrets del currículum on l'alumne ha de resoldre problemes 
explícitament matemàtics i els 17 jocs gràfics que treballen un o varis aspectes de forma més 
implícita, sense perdre el rigor i l’anàlisi matemàtic. Cadascun dels jocs s'estructura en nivells 
de dificultat creixen, de manera que s'estimula el repte i la competitivitat. La pàgina està 
íntegrament en anglès, cal veure aquest inconvenient com una oportunitat per treballar 
transversalment l'ensenyament de l'idioma estranger. 
 
Disponibilitat i requeriments tècnics:  
 

• A tots els videojocs s'hi accedeix online. 
o www.mangahigh.com 

• S'ofereix una versió de prova gratuïta per un mes.  
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• Per accedir a la versió il·limitada, cal fer una subscripció anual a un cost condicionat al 
nombre d'alumnes que admet el campus (per exemple, 500 alumnes, 750€). 

 
Propostes d’implementació:  
 
Hi ha una gran varietat de videojocs que cobreixen bona part del currículum d'ESO. Si ens 
centrem en el Year Eleven (l'equivalent anglès al 4t d'ESO), obtenim ni més ni menys que 101 
activitats que treballen els continguts següents:  
 

Càlcul mental (x 11, x 12, x 13, x 14 i x 15) Congruència de triangles 

Regles del càlcul amb potències i arrels Àrea d'un triangle usant trigonometria 

Transformar decimals en fraccions Superfície de l'esfera, el con, el 
cilindre i la piràmide 

Màxims, mínims, ínfims i suprems Volum de l'esfera, el con, el cilindre i 
la piràmide 

Factorització en primers Factor d'escala de figures similars 

Potències amb exponent fraccionari Transformacions en el pla (composició 
i factor d'escala negatiu) 

Numeració i 
càlcul 

Càlcul amb irracionals Teorema de Pitàgores 

Operacions amb fraccions algebraiques 

Espai i forma 

Les raons trigonomètriques 

Factorització de polinomis quadràtics Mesura Resolució de triangles 

Resolució d'equacions lineals no exactes Probabilitat conjunta d'esdeveniments 

Resolució d'equacions quadràtiques Probabilitat d'esdeveniments 
condicionats 

Compleció de quadrats Mitjanes mòbils 

Resolució de sistemes d'equacions lineals Representació i interpretació 
d'histogrames 

Resolució i representació gràfica 
d'inequacions amb dues variables 

Estadística i 
atzar 

Mostres aleatòries i mostres 
estratificades 

Resolució de sistemes d'equacions no 
lineals 

Gràfiques de funcions lineals 

Gràfiques de funcions quadràtiques 

Canvi i 
relacions 

Translació i reflexió de gràfiques 

 

 
Com es pot veure, la llista és bastant exhaustiva i es podria arribar a planificar tot el curs a 
l'entorn d'aquest portal. 
 
Totes les activitats es poden programar abans, durant o després de les unitats didàctiques amb 
què estan relacionades, doncs inclouen textos que expliquen els continguts matemàtics que 
treballen. 
 
En l'apartat següent es troba la proposta d'activitat completament desenvolupada i el resultat 
de la prova pilot duta a terme a l'institut del pràcticum del màster. 

 

 

4.2 Graphwar - Funcions en xarxa 
 
Presentació del videojoc: 
 
El Graphwar és un videojoc de codi lliure desenvolupat pel jove brasiler Lucas Catabriga. És un 
joc d'estratègia per a dos jugadors que s'enfronten disparant-se míssils dirigits per equacions 
descrites explícitament pels jugadors. La partida es desenvolupa en un pla on apareixen quatre 
soldats per a cada jugador, uns ocupant el segon i tercer quadrant, els altres el primer i quart. 
Per torns, els jugadors han de dissenyar una funció que, partint d'un dels seus soldats, arribi a 
un soldat del contrari. Per fer-ho més difícil, hi ha alguns obstacles al taulell que ens obliguen a 
buscar corbes molt específiques per no topar-hi. 
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Disponibilitat i requeriments tècnics: 

• Versió online i gratuïta 
o www.graphwar.com 

• Requereix el plugin del navegador Java Runtime Environment. 
 
 
Propostes d’implementació: 
El plantejament d'aquest videojoc permet posar en pràctica tots els coneixements assolits de 
funcions d'ESO i a Batxillerat. Es pot començar disparant equacions lineals, però les funcions 
que millor funcionen són les trigonomètriques, les quadràtiques o les que juguen amb valor 
absolut, doncs produeixen les corbes i els canvis bruscos de direcció necessaris per esquivar 
els obstacles i batre l'enemic. Existeix també un mode de joc expert, en el qual el jugador entra 
la funció i el que es representa com a trajectòria del tir és la seva funció primitiva. Aquest mode 
aniria destinat a alumnes avantatjats de batxillerat.  
 

 
Captura de pantalla del videojoc Graphwar 

 
Fitxa de l'activitat (Graphwar): 
 
 
Nivell:  1r de Batxillerat 
 
Objectius didàctics: 

• Representació de funcions quadràtiques 
 

Organització:  Individual, connectats en xarxa 
 
Temporització:  1 

10 min - Introducció a l'activitat i intruccions bàsiques d'us del videojoc 
50 min - Joc dirigit  

 
Coneixements previs requerits:  
Convé conèixer i dominar les funcions quadràtiques i les funcions trigonomètriques per poder 
jugar amb totes les possiblitats que ofereix el joc. 
 
Plantejament inicial: 
El funcionament de Graphwar requereix un alt nivell, per la qual cosa convé explicar bé les 
possibilitats que ofereix l'editor d'equacions perquè els alumnes tinguin el màxim d'eines per 
jugar-lo. El joc mateix conté un tutorial per fer aquesta tasca inicial més senzilla. 
 
 
Les característiques del joc, que té com a objectiu escriure la funció amb la gràfica més 
convenient, fa que el joc sigui prou autònom per assolir els objectius didàctics definits, així que 
no s’ha dissenyat un dossier complementari per a aquesta activitat. 
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4.3 Pong - L'espai vectorial 
 
Presentació del videojoc:   
 
El Pong va ser un dels primers videojocs de la història, publicat el 1972 per la companyia nord-
americana Atari. És un joc per a dos jugadors basat en el tennis. El funcionament és molt bàsic:  
cada jugador controla una raqueta situada en els extrems laterals de la pantalla i mitjançant un 
moviment vertical (amunt / avall), ha d'evitar que la pilota surti del seu camp.  La pilota té un 
moviment constant i lineal i canvia de direcció quan xoca contra les parets superior o inferior de 
la pantalla o contra la raqueta que controla cada jugador. Guanya el jugador que obté més 
punts. 
 
Disponibilitat i requeriments tècnics: 
 

• Versió online gratuïta: 
o http://www.bafta.org/games/awards/play-pong-online,678,BA.html 

• Funciona amb qualsevol navegador d'internet 
 
 
Abstracció matemàtica: 
 
El moviment de la "pilota" és lineal sobre el terreny del joc que representarem mitjançant un 
espai vectorial. En xocar contra les parets, pren una direcció simètrica a la que duia, de manera 
que si el vector director de la direcció original és (1,1), en rebotar pren la direcció (1,-1). En 
xocar contra les raquetes, la direcció es refà segons el lloc de la raqueta en què rebota. Si és al 
centre de la raqueta, pren una direcció perpendicular ((1,0) en la raqueta de l'esquerra,(-1,0) en 
la raqueta de la dreta). En els punts més extrems de la raqueta, pren direccions amb més 
pendent, en el cas límit (colpejant la pilota amb l'extrem de la raqueta), pren les direccions (0,1) 
o (0,-1). La velocitat de la pilota és constant segons la dificultat escollida en l'inici de la partida i, 
per tant, hem de normalitzar els vectors perquè tinguin el mateix mòdul (suposarem mòdul 1 en 
dificultat fàcil, mòdul 2 en dificultat mitjana i mòdul 3 en dificultat alta del joc).  
 

 
Modelització del comportament de la pilota durant una partida 

  
 
Propostes d’implementació: 
 
Amb l'escenari descrit anteriorment, podem treballar els conceptes matemàtics següents, 
depenent del nivell al qual volem dirigir l'activitat: 
 

• Espai vectorial. Definició de vector. Equació vectorial de la recta. 
• Mòdul d'un vector, base ortonormal de l'espai vectorial. 
• Simetries en el pla. 
• Resolució geomètrica d'equacions de primer grau. 
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Fitxa de l'activitat (Pong): 
 
 
Nivell:  1r de Batxillerat 
 
Objectius didàctics: 

• Representació de l'espai vectorial 
• Equacions de la recta 
• Simetria en el pla 
 

Organització:  Per parelles 
 
Temporització:  1,5 hores 

10 min - Introducció a l'activitat i accés al videojoc 
20 min - Joc dirigit amb les qüestions  
60 min - Resolució del dossier d'activitats a l'entorn del Pong 

 
Coneixements previs requerits:  
 
Aquesta activitat s'ha de dur a terme un cop explicada la unitat didàctica sobre espais 
vectorials. S'ha de tenir coneixement previ en funcions afins i en simetria en el pla. 
 
Plantejament inicial: 
 
L'activitat s'inicia fent unes quantes partides amb el joc, abans de les quals caldrà plantejar les 
següents qüestions: 
 
a. Fixeu-vos en la pantalla on es desenvolupa el joc i els moviments que us permet fer la 
interfície del programa. 
 
b. Fixeu-vos en el comportament de la pilota durant el joc: com rebota contra les parets? Com 
rebota contra les raquetes? 
 
El joc és molt simple i amb un parell de partides (10 minuts) serà suficient per fer-se la idea 
d'aquestes qüestions plantejades. 
 
 
En l'annex I es troba una proposta de dossier per aquesta activitat totalment desenvolupat.  
 
Altres propostes: 
 
Existeix un altre videojoc molt popular que presenta un funcionament semblant al PONG, es 
tracta del BreakOut, desenvolupat també per Atari. És un videojoc on l'objectiu és colpejar una 
sèrie de blocs que es troben  a la part posterior de la pantalla amb una pilota i una raqueta que 
es troba a la part inferior. L'abstracció matemàtica és la mateixa, però el joc és més atractiu i 
permet ser jugat per un sol jugador. 
 

 
Captura de pantalla del videojoc BreakOut 
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4.4 Angry Birds - El tir parabòlic 
 
Presentació del videojoc: 
 
Angry Birds és un videojoc d'estratègia desenvolupat per la companyia finlandesa Ravio, 
inicialment per a la plataforma iOS (iPod i iPhone). Des del 2009 se n'han distribuït més de 500 
milions de còpies, convertint-lo en el joc més exitós de la generació "smartphone". També hi ha 
disponibles versions per a ordinador. El joc consisteix en llençar ocells amb un tirador contra 
uns porcs instal·lats a certa distància protegits per objectes de diversos materials. Cada ocell 
disponible per llençar és més o menys adequat per trencar els materials. L'objectiu és "matar" 
els porcs amb el menor número possible de tirades i el màxim de destrossa.  
 
Disponibilitat i requeriments tècnics: 
 

• Demostració online gratuïta: 
o http://chrome.angrybirds.com 

• Optimitzat per al navegador Google Chrome 
 
Abstracció matemàtica: 
 
Si observem la trajectòria que segueixen els projectils en ser llençats, aquests descriuen una 
paràbola. Els paràmetres que pot decidir l'usuari en fer el llançament són: l'angle del tir i la 
força. Aquests dos paràmetres no queden reflectits per pantalla, són usats implícitament, la 
qual cosa dificulta l'anàlisi directa de les corbes. És per això que les activitats sobre aquest 
videojoc convé fer-les amb l'acompanyament d'un programari matemàtic específic, per 
exemple, el GeoGebra.  
 
Les paràboles que descriuen els "ocells enfadats" en ser llençats, es correspon amb la 
trajectòria ideal d'un projectil que es mou en un mitjà que no ofereix resistència i que està 
subjecte a un camp gravitatori uniforme, és a dir, tenen la formulació y = ax2 + bx + c on a < 0 i     
c = 0 (col·locant el tirador en l'eix de coordenades). La força i l'angle que es dóna al tira-xines 
determinaran els paràmetres a i b de l'equació. 
 
 

 
Modelització d'una tirada de l’Angry Birds 

 
Propostes d’implementació: 
 
Les activitats creades a partir d’aquest videojoc s’implementarien a nivell de Batxillerat. Els 
conceptes matemàtiques que s'haurien d'haver treballat són les funcions quadràtiques i 
algunes nocions de regressió. A partir d'aquí, els conceptes que es treballaran són: 
 

• Representació gràfica de la paràbola. 
• Regressió polinòmica. 
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Fitxa de l'activitat (Angry Birds): 
 
 
Nivell:  1r de Batxillerat 
 
Objectius didàctics:  

• Regressió polinòmica 
 

Organització:  Grups de tres 
 
Temporització:  1,5 hores 

10 min - Introducció a l'activitat i accés al videojoc 
20 min - Joc guiat 
60 min - Realització de les pràctiques amb el GeoGebra i resolució del dossier 

 
Recursos utilitzats: GeoGebra 
 
Coneixements previs requerits:  
 
És convenient que l'activitat s'iniciï plantejant el problema del tir parabòlic i la paràbola. 
Existeixen molts materials interactius a internet per a entendre els conceptes de focus, 
directriu, etcètera. A continuació se'n llisten uns quants: 
 
a) Sobre la construcció i definició dels elements d'una paràbola: 

• Descartes: http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Las_conicas/PARABOLA.htm 
• JClic: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2760 

b) Sobre el tir parabòlic:  
• Descartes: 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/comp_movimientos/parabolico.htm 
 
c) Sobre els estudis de Tartaglia en el camp de la balística: 

• http://www.scribd.com/doc/87633972/DossierTartaglia 
 
També cal que els alumnes tinguin alguna noció sobre regressió.  
 
Plantejament inicial:  
En aquesta activitat es  combina el joc guiat amb una activitat amb el GeoGebra que permetrà, 
mitjançant captures de pantalla del joc, establir la forma del tir parabòlic.  
 
 
A l'annex II es troba una proposta de dossier per aquesta activitat totalment desenvolupada i 
resolta i a l'apartat de resultats, una adaptació de la mateixa implementada com a prova pilot a 
4t d'ESO. 
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4.5 Tetris - Geometria dels poliòminos 
 
Presentació del videojoc: 
 
El Tetris és un joc dissenyat per l'enginyer rus Aleksei Pàjitnov l'any 1985. Des de la seva 
creació, s'ha convertit un dels videojocs més populars, gràcies a la seva mecànica simple però 
altament reptadora. El joc consisteix en anar col·locant unes peces que cauen de la part 
superior de la pantalla. Quan es forma una fila completa, aquesta desapareix deixant més espai 
perquè continuïn caient peces. Quan el tauler queda ple, es perd la partida.  
 
Disponibilitat i requeriments tècnics: 
 

• Versió online gratuïta 
o http://www.freetetris.org/game.php 

• Funciona amb qualsevol navegador d'internet 
 
Abstracció matemàtica: 
 
Les peces que s'han d'anar col·locant són tetròminos, unions de quatre quadrats connectats 
ortogonalment (comparteixen, dos a dos, un costat com a mínim). 
 
El jugador pot girar de 90 en 90 graus la peça i desplaçar-la horitzontalment mentre cauen dins 
d'un taulell de 18 files (xifra variable segons la versió) i 10 columnes. 
 
És a dir, el jugador pot fer les següents transformacions sobre el tetròmino donat aleatòriament 
en cada jugada: 
 

• Translació condicionada (no es pot traslladar l'objecte cap a munt) 
• Rotació 

 
Però no pot fer la transformació per: 
 

• Reflexió   
 
Existeixen 7 tetròminos: 
 

                   

                           

               

                    

                      

 
 
Els tetròminos agrupats són simètrics, però no es consideren iguals en termes de congruència. 
 
Els tetròminos són un cas particular de poliòminos, com ho són, també, els dòminos, unió de 
dos quadrats, dels quals només hi ha un model: 
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El Tetris ha estat font d'inspiració per a molts matemàtics, que han estudiat el nombre de n-
òminos per cada n i sobre la capacitat de no perdre mai en una partida4. 
 
Una forma per implementar una partida, usant una matriu binària, seria la següent: 
 

• El taulell inicial és una matriu de zeros 18x10. 
• En cada tirada, l'ordinador ens ofereix una peça del TETRIS de forma aleatòria. Cada 

peça està composada per quatre 1, col·locats ortogonalment, segons els models de 
tetròminos donats anteriorment. 

• El jugador ha de fer les transformacions adequades dins del taulell abans la peça toqui 
amb la base de la matriu o bé amb una peça col·locada amb anteriorment. 

• Quan s'aconsegueix una fila d'1, aquesta desapareix, deixant més espai al taulell per 
continuar jugant. 

• El joc finalitza quan apareix un 1 a la fila 18. 
 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
L'aparició de les fitxes durant la partida és aleatòria, amb una probabilitat uniforme de que surti 
cadascun dels tetròminos en cada jugada.  
 
Propostes d’implementació:  
 
El Tetris ens pot servir per introduir i treballar conceptes, com són: 

• Els poliòminos 
• La matemàtica discreta 
• Les transformacions a l’espai: 

o Translació 
o Rotació 
o Reflexió 

• Les matrius 
• La regla de Laplace i la probabilitat uniforme 
 

 
 

                                                      
4 Golomb, S.W Polyominoes: Puzzles, Patterns, Problems, and Packings, Princeton University Press. Brzustowski, J. 
Can you win at TETRIS?, B. Math, University of Waterloo, 1998 
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Fitxa de l'activitat (Testris 1): 
 
 
Nivell:  2n d'ESO 
 
Objectius didàctics:  
 

• Els poliòminos 
• Transformacions a l'espai euclidià 
• La regla de Laplace 
• La distribució uniforme discreta 
 

Organització:  Parelles 
 
Temporització:  2 hores 

10 min - Introducció a l'activitat i accés al videojoc 
30 min - Joc dirigit 
30 min - Resolució del dossier d'espai i forma 
40 min - Resolució del dossier d'estadística i atzar 
 

Coneixements previs requerits:  
 
Coneixements bàsics de geometria del quadrat i nocions sobre l'espai euclidià. També és 
convenient haver fet amb anterioritat el bloc d'Estadística i atzar per conèixer els conceptes de 
probabilitat d'experiments aleatoris i la regla de Laplace. 
 
Plantejament inicial:  
 
El punt de partida de l'activitat seran unes quantes partides al TETRIS, però a continuació es 
treballarà sobre el dossier. El primer punt de discussió que cal incentivar entre els alumnes és: 
quantes fitxes diferents intervenen en el joc? 
 
 
A l'annex III es troba aquesta proposta activitat completament desenvolupada en forma de 
dossier. 
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Fitxa de l'activitat (Tetris 2): 
 
 
Nivell:  2n de Batxillerat 
 
Objectius didàctics:  
 

• Implementació de videojocs del gènere puzle mitjançant matrius  
 

Organització:  Parelles 
 
Temporització:  1,5 hores 

10 min - Introducció a l'activitat 
40 min - Joc guiat dels quatre videojocs proposats 
40 min - Resolució del dossier d'activitats 
 

Coneixements previs requerits:  
 
Aquesta activitat es pot incloure dins de la unitat didàctica de matrius. Usualment s'obvia la 
utilitat que tenen les matrius al camp de la informàtica, especialment en representació de 
gràfics 2D i 3D) i amb aquesta activitat es pretén fer patent aquesta relació. 
 
Plantejament:  
 
Es tracta de motivar una reflexió sobre les possible implementacions del videojoc TETRIS i 
d'altres videojocs de temàtica similar mitjançant matrius.  
 
Cadascun d'aquests jocs té una mecànica similar, consistent en fer desaparèixer d'un tauler 
les peces que la computadora posa en joc de forma aleatòria. Caldrà identificar:  
 

• Mida del tauler 
• Tipus de fitxes 
• Moviments permesos al jugador 
• Objectiu del joc 
• Condició per perdre la partida 

 
Tot això, pensant en matrius. 
 
 
A l'annex IV es troba una proposta de dossier per aquesta activitat completament 
desenvolupada. 
 

 

 

 

 

 



 

Propostes educatives per a l'ensenyament de matemàtiques basades en el videojoc                                Juny 2012 - 23 

 

5. Resultats 
 
En aquesta secció es presenten els resultats obtinguts amb la implementació pilot de dues 
activitats a l'entorn de videojocs que es va dur a terme a l'institut on he realitzat les pràctiques 
del màster. Primer es presenten les activitats detallades i a continuació, la percepció que hem 
obtingut tant jo com els alumnes sobre l'activitat.  
 

5.1 El context de la implementació 
  
L'activitat es va dur a terme a principis de juny al grup de 4t d'ESO B. És un grup reduït de nou 
alumnes amb un rendiment escolar irregular, als quals es fa una adaptació curricular perquè 
obtinguin el graduat, amb poques perspectives que accedeixin a Batxillerat i a estudis 
superiors. És un grup força homogeni, que mostra mancances matemàtiques de base, sobretot 
en competència algebraica.  
 
Abans de fer l'activitat es va passar un qüestionari als alumnes per conèixer la seva relació 
amb els videojocs. Se'ls va preguntar si és una activitat que practiquen amb assiduïtat; quatre 
van afirmar jugar sovint, tres poc sovint i dos mai. Sobre els motius per què juguen amb 
videojocs, la gran majoria va respondre que per distreure's, mentre que les opcions per relaxar-
se, per competir amb amics o per aprendre només van ser escollides per un alumne 
cadascuna. 
 
Sobre els jocs a què juguen, apareixen sobretot els jocs d'acció (Call of Duty, Mario Galaxy, 
Spider, Cars) i els trencaclosques (Sudoku, solitari de cartes). Més minoritàriament, van 
esmentar  jocs esportius (Need for Speed i Pro Evolution Soccer). 
 
Finalment, se'ls qüestiona si creuen que la pràctica de videojocs pot millorar la competència 
matemàtica; set dels nou alumnes consideren que sí. 
 
 

Jugues habitualment amb videojocs? 

 
 

 
Per què hi jugues? 



 

Propostes educatives per a l'ensenyament de matemàtiques basades en el videojoc                                Juny 2012 - 24 

 
 

 
Creus ques es poden aprendre matemàtiques jugant amb videojocs? 

 
 

 
En el moment de fer l'activitat, el curs ja es donava per acabat, s'havien fet els exàmens finals i 
s'estava preparant als alumnes per a la recuperació de setembre o per al seu futur acadèmic 
pròxim. Es va disposa de dues hores i d'una aula perfectament equipada amb ordinadors i 
projector. 
 
En aquest context, es van preparar dues activitats que tenen com a objectiu: 
 

• Repassar alguns dels continguts de matemàtiques del curs (detallats a continuació) 
• Presentar recursos digitals per a un aprenentatge autònom de les matemàtiques 
• Avaluar la competència en el tractament de la informació i la competència digital 
• Posar a prova la metodologia presentada en el treball present i recollir informació per 

millorar-la 
 

5.2 Activitats implementades a l'aula 
 
Aquestes activitats es van realitzar el dia 6 de juny entre les 10:00 i les 12:00. Es va demanar 
als alumnes que fessin parelles, lliurement, i engeguessin els ordinadors. A continuació se'ls va 
fer una presentació de l'activitat i se'ls va lliurar el dossier d'activitats. 

5.2.1 Activitat 1: exercicis de matemàtiques de 4t amb el portal Mangahigh 
 
En la primera hora de classe es va procedir a fer l'activitat a l'entorn del portal de videojocs 
educatius Mangahigh que es detalla a continuació: 
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Fitxa de l'activitat (Mangahigh): 
 
 
Nivell:  4t d'ESO 
 
Objectius didàctics: 

• Factorització en nombres primers  
• Racionalització de denominadors 
• Equacions lineals 
• Raons trigonomètriques 

 
Organització:  Per parelles 
 
Temporització:  1 hora 

10min - Accés al portal i introducció a les activitats proposades 
40min - Joc dirigit en els quatre videojocs seleccionats 
10min - Resolució d'activitats complementàries als videojocs 
 

Coneixements previs requerits: 
L'activitat es duu a terme a finals del curs i servirà de repàs i exercici de continguts ja 
explicats. 
 
Plantejament inicial: 
Cal donar a cada parella el nom d'usuari i contrasenya que el professor pot generar al campus 
perquè puguin accedir a les activitats proposades. El professor també haurà d'haver 
seleccionat els videojocs que s'han de treballar i el nivell inicial perquè s'adeqüi a la tipologia 
dels alumnes. Els videojocs seleccionats són: 
 

Sigma Prime 
L'objectiu és factoritzar els nombres mitjançant primers abans que arribin a terra 
 
Rationalize a denominator 
Se'ns presenta una fracció amb denominador irracional i cal seleccionar la fracció 
equivalent després de racionalitzar 
 
Save our dumb planet 
S'ha de seleccionar l'equació de la recta que passa entre dos punts i dos punts 
intermitjos. 
 
Pyramid Panic 
L'objectiu és guiar una mòmia resolent equacions trigonomètriques. 
 

En accedir a la pàgina web els alumnes es trobaran amb la llista de reptes pendents que el 
professor els anirà explicant (hem de tenir en compte que la pàgina està íntegrament en 
anglès i que tot i que els videojocs tenen guies que expliquen el seu funcionament, 
probablement caldrà la intervenció del professor per explicar-lo) i deixarà jugar als alumnes el 
temps que determini per superar cadascun dels reptes. És convenient acompanyar les 
partides amb un dossier que complementi els continguts de cadascun dels videojocs, doncs 
aquests se centren en aspectes molt concrets. 
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Dossier pilot per l'alumne: 
 
Introducció:   
 
Aquesta és una activitat per practicar alguns dels continguts de matemàtiques de 4t d'ESO. 
L'activitat consisteix en una competició de videojocs matemàtics del portal mangahigh.com. 
  
Comencem:  
 

• Accediu al web http://schools.mangahigh.com/videojocsausias 
• Identifiqueu-vos amb el nom d'usuari i contrasenya que us ha estat assignat 
• Us apareix un qüestionari per registrar-vos, cliqueu a "Skip for now" 
• Accedireu al "to-do list", la llista de reptes que heu de superar 

 
Repte 1:  
 
Localitza el joc Sigma Prime  i clica el botó Play! El joc consisteix en destruir els objectes que 
s'acosten al nostre canó factoritzant el número que contenen amb els factors que ens donen: 
apunteu cap al meteorit amb el ratolí i dispareu el número que en sigui factor amb �� � 
Feu el màxim de puntuació en 10 minuts. 
 
Ara resoleu les qüestions següents: 
 

Factoritza en factors primers el següents nombres: 
 
330  = 
 
784 =  
 

Són primers els següents nombres? 
 

121242121  
 
111111111  

 
Repte 2:  
 
Localitza el joc Rationalise a denominator  i clica el botó Play! El joc us presentarà una sèrie 
de fraccions per les quals haureu de racionalitzar-ne el denominador. En cada cas, selecciona 
la resposta correcta entre les quatre opcions que us donen. 
Feu el màxim de puntuació en 10 minuts. 
 
Ara resoleu les qüestions següents: 
 

Racionalitza les fraccions següents: 
 
 

 
 

 
 
Repte 3: 
 
Localitza el joc Save Our Dumb Planet  i clica el botó Play! L'objectiu del joc és destruir el 
meteorit llençant des de la terra un projectil que segueixi una trajectòria determinada per una 
equació lineal. Primer heu d'observar sobre quines coordenades es troben la Terra i el meteorit. 
A continuació, heu d'escollir l'equació de la recta que passa entre aquests dos punts entre les 
tres opcions que us dóna el joc. Després, cal que doneu dos punts dins de la franja fosca que 
passin per la recta. Finalment, cliqueu el botó "Fire" per llençar el projectil. 
Supereu el màxim de nivells en 10 minuts. 
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Ara resoleu la qüestió següent:  
 

 
Escriu les equacions de les tres rectes que es poden fer unint els punts A, B i C.  
 
AB: 
 
 
AC: 
 
 
BC: 
 
 
 
Del triangle que en resulta, calculeu el sinus i la tangent de A 
 

 
Repte 4:  
 
Localitza el joc Pyramid Panic  i clica el botó Play! Seleccioneu el nivell Easy. El joc consisteix 
en guiar una mòmia per una piràmide, resolent petites equacions amb les raons 
trigonomètriques. En cada jugada, us apareixerà una fletxa amb una longitud donada i un 
triangle amb alguna longitud donada i un costat en vermell. Heu de seleccionar la figura per la 
qual la longitud del costat vermell es correspon amb la longitud de la fletxa i arrossegar-la fins a 
la mòmia. Espereu al moment oportú perquè la fletxa assenyali cap a la direcció que més us 
interessi.   
Supereu el màxim de nivells en 10 minuts. 
 
Ara resoleu la qüestió següent:  
 
 

      

 
          
 
Calcula les raons trigonomètriques de l'angle α 
 

 

α 
5 cm 

12 cm 
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5.2.2 Activitat 2: Angry Birds i la paràbola 

 
Per a la segona hora de classe es va proposar una adaptació de l'activitat proposada a l'entorn 
de l'Angry Birds a l'apartat 4.4 d'acord amb les característiques del grup classe i del moment 
d'implementació. Durant el curs s'havia fet la unitat didàctica de funcions, però no s'havia 
aprofundit gaire en les funcions quadràtiques, per aquest motiu es va considerar que no 
convenia fer una activitat enfocada a treballar amb paràboles, sinó que es va decidir proposar 
una activitat de recerca d'informació sobre Tartaglia i els seus estudis sobre la qüestió. 
 
Fitxa de l'activitat: 
 
 
Nivell:  4t deESO 
 
Objectius didàctics:  
 

• El tir parabòlic 
• Context històric i figura de Niccoló Tartaglia 
 

Organització:  Parelles 
 
Temporització:  1 hora 

20 min - Introducció al tir parabòli i accés al videojoc 
20 min - Joc guiat 
20 min - Resolució del dossier d'activitats a l'entorn de l'Angry Birds 

 
Coneixements previs requerits:  
 
És convenient que els alumnes coneguin les funcions quadràtiques. 
 
Plantejament inicial:  
 
A continuació, es procedirà a fer unes quantes partides a l'Angry Birds; la mecànica és molt 
simple i de seguida et fas amb els controls del joc i per tant amb 15 o 20 minuts de joc és 
suficient. 
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Dossier pilot per l'alumne: 
 
Introducció:  
 
La següent activitat consisteix en fer el màxim de punts en un dels jocs més populars dels 
últims anys: l'Angry Birds .  
 
Comencem: 
 

• Accedeix a la pàgina http://chrome.angrybirds.com 
• Teniu 20 minuts per fer el màxim de punts possibles. 

 
Ara resoleu les qüestions següents: 
 
Si formulem matemàticament la trajectòria d'un ocell en ser llençat des del tirador, si aquest es 
trobés en el punt (0,0) d'un pla cartesià com el següent, quina fórmula obtindríem?   
 

 
 

a) y = ax 
b) y = ax2 + bx 
c) y = 1/x 

 
Quin signe té el coeficient a? 
 
La trajectòria que segueix un projectil de canó (o de tira-xines) segueix el model de tir 
parabòlic. El primer matemàtic que va definir aquest moviment de la caiguda lliure de 
cossos, va ser Niccoló Tartaglia. Busca a wikipedia.org (en l'idioma que prefereixis) 
l'article sobre Niccoló Tartaglia i respon les preguntes següents: 
 
Quin fou el nom real de Tartaglia? 
 
Per què va rebre aquest sobrenom? 
 
En quin segle va desenvolupar els seus estudis? 
 
A quin problema va donar solució, tot i que al seu mètode se'l coneix pel nom d'un altre 
matemàtic? 
 
Escriu el nom d'alguna de les seves obres publicades.   
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5.3 Observacions fetes durant el desenvolupament de  l'activitat 
 
Els alumnes reben amb molts bons ulls la idea de fer una activitat a l'aula d'informàtica, és un 
entorn, a priori, favorable, doncs l'associen a un tipus d'activitat diferent i a una classe més 
lleugera. Quan se'ls comenta que l'activitat consistirà en jugar a videojocs, la idea sembla 
engrescar-los i hi ha un alumna que comenta, sense cap indicació prèvia, que jugant s'aprèn, 
perquè <<mentre jugues, el teu cervell està actiu>>. També els entusiasma la idea de que el 
seu progrés serà monitoritzat i que al final de la classe farem un rànquing dels millors jugadors 
de la classe. 
 
Quan es fa entrega als alumnes del dossier de treball, aquest ja no és tan ben rebut. El dossier 
conté molt text on s'explica com entrar a la pàgina web per accedir als videojocs, els objectius 
de cadascuna de les activitats i un petit manual d'usuari per saber controlar el joc; tot aquest 
text no els interessa i no se'l llegeixen, i he de ser jo qui ha d'anar explicant en veu alta 
cadascun dels passos a seguir. 
 
La primera hora es proposa jugar a quatre dels jocs del Mangahigh. El primer (Sigma Prime) el 
troben fàcil, atractiu i divertit. Hi juguen durant l'estona fixada i tots aconsegueixen superar un 
bon conjunt de nivells. És difícil tallar-los la diversió per passar a fer les activitats del dossier, 
que, a més a més, consideren que no és del nivell adequat (tot i ser regles de divisibilitat  
bàsiques). Com que saben que aquesta activitat no serà avaluada, no tenen la mínima pressió 
per respondre el dossier i molts dels alumnes es rendeixen de seguida de completar-lo.  
 
El segon dels videojocs del Mangahigh proposats (Rationalize a Denominator) és un joc de 
preguntes i respostes sobre simplificació i racionalització de fraccions. Em comenten que això 
no ho saben fer i jo els explico ràpidament com es racionalitza una fracció. De seguida ho 
capten i comencen a respondre les preguntes, no obstant, em dóna la sensació que cliquen 
amb pressa sobre les opcions proposades sense reflexionar gaire en la resposta que estan 
donant. 
 
El tercer videojoc (Save our Dumb Planet) té una mecànica més complicada (el programa et 
presenta dos punts del pla i l'usuari ha de seleccionar l'equació de la recta que passa pels dos 
punts entre tres opcions i clicar en dos punts del pla més de la trajectòria d'aquesta recta) i, per 
tant, faig jo una primera partida de mostra. Hi juguen sense gaire entusiasme i pocs alumnes 
aconsegueixen superar més de dos o tres nivells. 
 
Finalment, se'ls indica com jugar al quart videojoc (Pyramid Panic), que visualment els agrada 
molt, però que els frustra bastant per la seva complexitat a l'hora d'avançar. Tot i això ho 
intenten i acaben trobant mecanismes per avançar. 
 
En general, considero que en aquesta primera activitat, els alumnes juguen sense reflexionar 
gaire en les accions que realitzen, les ànsies per jugar i passar nivells passen pel davant. La 
realització de les activitats paral·leles al dossier sí obliga a fer aquesta reflexió, així que 
l'objectiu es pot considerar mitjanament acomplert. 
 
En la segona hora de classe es passa el dossier de la segona activitat, basada en fer partides a 
l'Angry Birds. Molts d'ells coneixen el videojoc <<és aquell joc tan guai per mòbils>>, però pocs 
hi han jugat i els sorprèn que existeixi una versió gratuïta disponible per internet. El joc és molt 
intuïtiu i hi juguen amb dedicació durant uns vint minuts, durant els quals els comento que vagin 
pensant com relacionarien el joc amb les matemàtiques. En finalitzar les partides, se'ls torna a 
preguntar quin contingut matemàtic creuen que es pot extreure del joc i em responen <<els 
angles i les corbes>>. Jo els explico que la trajectòria dels projectils segueixen una paràbola i 
que la formulació d'aquesta és una funció de segon grau. Tot i així, només un parell d'alumnes 
em saben respondre les preguntes al dossier sobre la formulació d'una paràbola i el grau del 
coeficient d'x2 en aquest model, l'abstracció algebraica és un dels punts flacs d'aquest grup-
classe que ja s'havia constatat durant el pràcticum on vaig impartir la unitat didàctica de 
trigonometria.  
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La segona part de l'activitat consisteix en buscar informació per internet sobre Niccoló Tartaglia 
i aquesta part la realitzen sense cap problema i amb un interès notable. La competència en l'ús 
d'internet com a font d'informació la tenen totalment desenvolupada. 
 
Al final de la classe dono els resultats de l'activitat en forma de rànquing. Tots volen saber en 
quina posició han quedat i els agrada haver fet més punts que la resta. S'anuncia el guanyador 
i un altre alumne amb menys puntuació li etziba <<has fet tants punts perquè ets un friqui>>.   
 
Finalment, es demana als alumnes que responguessin un test per avaluar l'activitat (veure 
annex V). Les valoracions que fan de diferents aspectes d'aquesta, són les següents: 
 

 
 
Els alumnes declaren mostrar interès per la unitat, tot i que no acaben de veure'n la utilitat. 
També destaca la valoració alta en el grau de dificultat. Quan se'ls pregunta què és el que més 
els ha agradat, tots responen que el joc Angry Birds. En contra, el que menys ha agradat són 
els jocs del Mangahigh, sobretot el que treballa la racionalització de denominadors (Rationalize 
a denominator). 
 
Hi ha alumnes que, abans de marxar, em pregunten en privat si des de casa poden continuar 
jugant. 

5.4 Opcions de millora de l'activitat a partir de l a pràctica reflexiva 
 
Com s'ha anat comentant en l'apartat anterior, el desenvolupament de l'activitat mostra 
bastantes potencialitats de l'activitat, així com algunes opcions de millora per fer-la més 
productiva. 
 
Entre les característiques per millorar, considero: 
 

• La idea inicial de fer l'activitat amb parelles no acaba de quallar, els videojocs 
seleccionats són per un sol jugador i hi ha alumnes que no saben jugar per torns, 
competint pels controls del jocs, així que es decideix dividir algunes parelles perquè 
realitzin les activitats en solitari. 

 
• La irregular adequació de les activitats al nivell del grup-classe. En ser un grup que no 

conec del tot bé, doncs només he compartit amb ells un parell de mesos de classe, he 
pressuposat que tenien coneixements que després s'ha demostrat que no tenien. Els 
jocs massa difícils frustren als alumnes. 

 
• La dificultat de seguir el guió de l'activitat. Les activitats compaginen joc amb exercicis 

al dossier que se’ls ha lliurat. La transició entre una cosa i l’altra costa d’implementar, 
en certa mesura, pel mal disseny del dossier. En l’apartat següent es proposa una 
revisió del dossier perquè aquest sigui més usable. A més a més, hi ha alumnes que 
durant l’activitat són sorpresos mirant el facebook o jugant al primer dels videojocs 
quan jo ja estava treballant amb el tercer. Es requereix de força capacitat de control i 
un grau d’autoritat per fer activitats amb ordinadors per la facilitat que proporcionen als 
alumnes d'estar fent coses alienes a la classe. 
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• L'adequada gestió del temps. L'activitat era ambiciosa en el sentit que es pretenien 

tocar bastants continguts en només dues hores de classe. Això feia que els alumnes 
disposessin de poc temps per a fer partides, la qual cosa era rebuda a contracor 
perquè els estaves tallant la diversió. Considero que amb els videojocs que treballen 
més directament els continguts matemàtics es pot deixar més temps, però en videojocs 
com l'Angry Birds, on la mecànica del joc serveix per introduir i fer reflexionar els 
continguts que s'han de treballar després, el temps de joc s'ha d'escurçar per fer la 
classe més profitosa. 

 
D'altra banda, els punts pels quals destaco una valoració millor són: 
 

• La facilitat amb què els alumnes es desenvolupen en l'entorn informàtic. No tenen cap 
problema en accedir a les pàgines web que contenen els jocs i en aprendre els 
mecanismes d'aquests. Fins i tot els jocs amb uns controls més complexos (que 
exigeixen interactuar amb el ratolí i el teclat a l'hora) són dominats amb un parell de 
minuts. 

 
• L'interès que desperta cadascun dels jocs seleccionats, inclús els del Mangahigh pels 

quals els alumnes mostren certes recances. Els alumnes s'automotiven per superar els 
reptes i obtenir la màxima puntuació. 

 
• L'ambient distès però al mateix temps dedicat que s'aconsegueix amb l'activitat. El grup 

és molt expressiu i no poden estar callats ni un minut, però els temes de conversa 
durant la classe han estat al voltant de l'activitat, així que s'ha aconseguit la seva 
implicació. 

 
• La naturalitat amb què es relacionen els videojocs i els continguts matemàtics que es 

pretenen treballar. Els alumnes capten de seguida la potencialitat dels videojocs com a 
context d'aprenentatge. També es manifesta la possibilitat d'introduir continguts nous, 
com ha estat la racionalització de fraccions. En no poder avançar nivells per 
desconeixement d'aquesta matèria, han estat molt atents quan jo els hi he explicat com 
fer-ho.  

5.5 Revisió dels dossiers d’alumne 
 
Com he comentat en l’apartat anterior, considero que el dossier lliurat a l’alumne per seguir 
l’activitat ha dificultat la realització de la mateixa. Els aspectes que crec que s’han de modificar 
són: 
 

• Evitar text superflu. En el dossier pilot he inclòs una introducció als videojocs que 
jugaríem i una explicació dels controls de joc. Tot aquest text és prescindible, doncs la 
introducció es pot fer oralment i els controls són prou intuïtius perquè els alumnes els 
aprenguin amb un parell de partides. Eliminant text, s’evita que l’alumne tingui mandra 
a llegir-se el dossier.  

• Destacar els llocs on l’alumne ha de respondre els exercicis. Enquadrant l’espai on han 
d’anar les respostes pot ajudar a què els alumnes comprenguin que l’objectiu del 
dossier és donar resultats concrets per ser avaluats. 

 
A continuació, es reformula el dossier d’alumne per a les activitats implementades: 
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5.5.1 Activitat 1: exercicis de matemàtiques de 4t amb el portal Mangahigh 
 
Dossier revisat per l’alumne: 
 
Accedeix a http://schools.mangahigh.com/videojocsausias  i identifica’t. 
 
Sigma Prime: Aquest joc treballa la factorització de nombres en primers. Juga-hi 10 minuts i 
després resol les qüestions següents: 
 

• Factoritza en primers el següents nombres: 
 
330 = 

784 =  
 
• Són primers els següents nombres? 

 

121242121  ☐ Sí ☐ No 

111111111  ☐ Sí ☐ No  
 
 
Rationalise a denominator:  En aquest joc hem de simplificar i racionalitzar fraccions. Juga-hi 
10 minuts i resol les qüestions següents: 
 
 

• Racionalitza les fraccions següents: 
 

        = 
 

 
         =  
 
 
 
Save Our Dumb Planet: En aquest joc hem d’identificar una equació lineal a partir de dos 
punts per on passa la seva gràfica. Juga 10 minuts i resol la qüestió següent: 
 
 

 
Escriu les equacions de les tres rectes que es poden fer unint els punts A, B i C.  
 
AB: 
 
AC: 
 
BC: 
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Pyramid Panic : Amb aquest videojoc recordarem les raons trigonomètriques. Juga-hi 10 
minuts i resol la qüestió següent:  
 
 
 

      

 
          
 
Calcula les raons trigonomètriques de l'angle α: 
 
sin(α) = 

 
cos(α) = 
 
tg(α) = 
 
 

α 
5 cm 

12 cm 
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5.5.2 Activitat 2: Angry Birds i la paràbola 
 
Dossier revisat per l’alumne: 
 
Accedeix a http://chrome.angrybirds.com 
 
Juga durant 20 minuts a aquest videojoc i reflexiona quins conceptes matemàtics hi intervenen. 
A continuació, resol les qüestions següents: 
 

Si formulem matemàticament la trajectòria d'un ocell en ser llençat des del tirador que 
es troba en el punt (0,0) d'un pla cartesià com el següent, quina fórmula obtindríem?   

 

 
☐ y = ax 

☐ y = ax2 + bx 

☐ y = 1/x 
 

Quin signe té el coeficient a? ☐ < 0  ☐ 0  ☐ >0 
 

La trajectòria que segueix un projectil de canó (o de tira-xines) segueix el model de tir 
parabòlic. El primer matemàtic que va definir aquest moviment de la caiguda lliure de cossos, 
va ser Niccoló Tartaglia. Busca a internet  informació sobre Niccoló Tartaglia  i respon les 
preguntes següents: 

 
Quin fou el nom real de Tartaglia? 
 

Per què va rebre aquest sobrenom? 
 

En quin segle va desenvolupar els seus estudis? 
 

A quin problema va donar solució, tot i que al seu mètode se'l coneix pel nom d'un altre 
matemàtic? 
 

Escriu el nom d'alguna de les seves obres publicades.   
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6. Conclusions 
 
El propòsit d'aquest treball era analitzar i experimentar una metodologia innovadora per a 
l'ensenyament de les matemàtiques de secundària basada en el videojoc. Jo sóc usuari actiu 
de videojocs i sempre he pensat que mentre jugues, és inevitable fer connexions amb 
continguts matemàtics. Potser és per deformació professional, però crec que és un mecanisme 
intel·lectual que pot donar-se en qualsevol alumne i que el joc guiat pot ajudar a ensenyar i a 
què els alumnes introdueixin una reflexió matemàtica en la seva pràctica individual. 
 
La primera sorpresa en investigar sobre l'assumpte va ser que molts professors ja havien 
contemplat aquesta possibilitat, doncs existeixen força experiències documentades a Catalunya 
i a nivell estatal i internacional. Aquestes experiències són avalades per pedagogs que 
defensen que l'activitat amb videojocs estimula certes habilitats que afavoreixen l'aprenentatge, 
com són la concentració, la retenció d'informació o la imaginació. 
 
Tot i així, les experiències analitzades em semblen una mica superficials, doncs estan dirigides 
principalment a primària o al primer cicle de l'ESO, treballant competències transversals i sense 
extreure massa continguts matemàtics. En aquest aspecte considero que les activitats que 
proposo, enfocades estrictament a treballar les matemàtiques d'ESO i Batxillerat, sí poden 
aportar una innovació en aquesta camp. 
 
Per un costat he fet recerca de videojocs educatius, que han estat especialment dissenyats per 
a ensenyar matemàtiques. Descobreixo el portal anglès Mangahigh. Els seus videojocs, amb 
una presentació molt atractiva i un tractament acadèmic molt rigorós, ofereixen un ampli ventall 
de possibilitats per implementar a l'aula. A més, s'analitza el Graphwar, un videojoc que tot i la 
seva producció amateur, ha aconseguit força difusió entre  els amants de les matemàtiques, 
per la seva jugabilitat basada en les gràfiques de les funcions. 
 
D'altra banda, s'han seleccionat tres videojocs comercials, que no han estat concebuts per a 
l'ensenyament, però dels quals es poden abstreure continguts matemàtics. Aquesta via 
indirecta per aprendre, requereix un disseny acurat de les activitats, cercant l'extrapolació dels 
continguts per treballar a un àmbit d'estudi adequat. En aquest grup s'han seleccionat jocs 
clàssics de la indústria com el Pong i el Tetris i un videojoc d'última tendència, l'Angry Birds, 
amb els quals es treballen aspectes dels blocs d'espai i forma, estadística i atzar de 4t d'ESO i 
de geometria, anàlisi i àlgebra lineal de Batxillerat. 
 
Les propostes d’activitat dissenyades busquen l’equil·libri entre l’espai d’oci que sempre genera 
un videojoc i l’aprenentatge dels continguts que es pretenen introduir. També s’ha procurat 
treballar les competències bàsiques i els temes transversals, mitjançant la contextualització de 
problemes al voltant del joc.  
 
Com es pot deduir, la metodologia proposada requereix una tasca important del professor: 
 

• En la seleccó dels videojocs per dur a l’aula. No tots els videojocs són adequats, cal 
tenir presents els següents criters:  

 
o Criteris pedagògics. Els videojocs han de tenir una abstracció matemàtica evident i 

d’acord amb el nivell de secundària. A més, s’han d’evitar els videojocs que 
frivolitzen amb la violència o que fomenten els estereotips sexuals i racials, dues 
característiques força esteses en el sector.  

 
o Criteris de jugabilitat. Cal seleccionar videojocs que siguin estimulants per als 

alumnes. Hi ha molts factors que afecten en l’atracció que sent un jugador: 
l’apartat gràfic, la corba de dificultat, l’ambientació del joc... En general, els 
alumnes responen millor davant de videojocs comercials que continguin acció i 
fantasia. Els videojocs educatiu, en canvi, poden generar rebuig.  

 
 
o Criteris de disponibilitat. Convé utilitzar videojocs que siguin fàcilment accessibles 

perquè els alumnes que ho dessitgen puguin continuar jugant (i aprenent) a casa 
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seva. Es recomana usar videojocs que es puguin jugar on-line i que no requereixin 
plataformes exclusives (videoconsoles o telèfons mòbils) ni instal·lació.  

 
• En el disseny i la implementació de les activitats. Per una banda, cal elaborar dossiers 

amb exercicis que ajudin a consolidar els conceptes matemàtics que intervenen en el 
videojoc. Per una altra, la implementació de l’activitat s’ha de fer amb mà esquerra 
perquè les transicions entre el joc i el treball siguin engrescadores. Per aconseguir-ho, 
cal fer creure que el coneixement matemàtic pot millorar el rendiment en el joc i no a 
l’inversa. La gestió del temps també és important, doncs jugant transcorre ràpidament 
la classe. Cal tallar a temps les partides perquè l’activitat no es converteixi en un mer 
passatemps. 

 
L’experiència duta a terme a l’institut avala, en termes generals, la tesi que mitjançant els 
videojocs es pot millorar l’aprenentatge de les matemàtiques: 
 

• Els alumnes responen amb motivació, interès, i alegria a les activitats proposades, 
generant un ambient de treball òptim per a l’aprenentatge.  
 

• Amb la resolució dels dossiers que acompanyen les activitats, els alumnes demostren 
reconèixer amb naturalitat l’abstracció matemàtica dels videojocs proposats i practicar 
o, fins i tot, aprendre per primera vegada els continguts matemàtics que es pretenien 
treballar. 

 
En conclusió, l'ús de videojocs a l'aula és un recurs pedagògic eficaç, per la capacitat que 
tenen per connectar amb un alumnat molt avesat als entorns digitals i connectar, alhora, amb 
uns continguts matemàtics diversificats, en bloc i nivell. Segurament, aquests materials no 
poden sustentar per si sols una programació d’un curs de matemàtiques, ara bé, la seva 
inclusió pot millorar la motivació de l’alumnat i mostrar la interconnexió de les matemàtiques 
amb d’altres àrees, dos dels punts febles que sofreix l’assignatura en els centres de 
secundària. 
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Recursos web 
Data d’última consulta: 10 de juny de 2012 
 
Videojocs: 

Mangahigh: www.mangahigh.com 
Graphwar: www.graphwar.com 
Angry Birds: chrome.angrybirds.com 
Pong: www.bafta.org/games/awards/play-pong-online,678,BA.html 
Tetris: www.freetetris.org/game.php 
Dr. Mario: http://nintendo8.com/game/495/dr._mario 
Bejewled: http://www.digbejeweled.com 
3D Tetris: http://www.3dtris.de 

 
Recursos TIC sobre el tir parabòlic: 

descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Las_conicas/PARABOLA.htm 
clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2760 
recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/comp_movimientos/para
bolico.htm 

 
Dossier d’activitats sobre Niccoló Tartaglia: 

www.scribd.com/doc/87633972/DossierTartaglia 
 


