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Annex I. Glossari 

Aventura gràfica: Gènere de videojocs que consisteix en una història (normalment 

d’aventures, d’aquí el nom) amb certa complexitat, on els conflictes se solucionen per mitjà de 

la resolució de puzles i amb pocs o nuls elements d’acció. 

Conducció: Gènere de videojocs que simulen la participació del jugador en curses (basades 

en competicions tant professionals com espontànies o fantàstiques) a partir de la conducció 

d’un vehicle. Les curses d’atletisme s’acostumen a classificar com a videojocs esportius. 

Corba de dificultat: Dins d’un mateix videojoc, l’evolució de la dificultat del joc a mida que s’hi 

va avançant. Una corba suau indica que la dificultat comença baixa i augmenta poc, mentre 

que una de molt elevada indica que el joc pot començar fàcil però que es complica a un ritme 

massa elevat com per aprendre a superar-lo. 

Desenvolupament de videojocs: Es considera el procés de crear un videojoc, és a dir, fer el 

disseny del projecte, i dur-lo a terme per mitjà de la programació, l’elaboració del guió, el 

disseny gràfic i de so, i la coordinació de tots els elements. Els estudis o empreses que es 

dediquen a desenvolupar videojocs se’ls anomena “desenvolupadores”. 

Distribució de videojocs: Les empreses de distribució o publicació de videojocs, o simplement 

“distribuïdores”, s’encarreguen de fer arribar els videojocs al mercat i a fer els processos de 

publicitat i màrqueting. Moltes vegades, les grans empreses distribuïdores tenen com a filials a 

empreses desenvolupadores, de forma que tenen molts estudis a la seva disposició que 

s’encarreguen de crear els jocs que després publicaran. 

Esportius, videojocs: Gènere de videojocs que simulen una competició esportiva, com ara 

partits de futbol, de bàsquet, tennis, etcètera. Les competicions de curses de motor 

s’acostumen a definir com a simuladors de conducció. 

Estratègia, videojocs de: Gènere de videojocs que consisteix en dirigir un conjunt de 

persones cap a un objectiu específic, i on diversos conjunts dirigits per jugadors o la 

intel·ligència artificial s’enfronten els uns contra els altres. En destaquen dos grans subgèneres, 

però alguns títols combinen els combinen depenent de la situació: 

Estratègia per torns: De forma semblant als jocs de taula, el temps d’acció se separa 

en torns, de forma que cada jugador va fent accions i intervé directament seguint un 

ordre dins del torn. Aquest subgènere s’utilitza generalment per simular esdeveniments 

a gran escala (com gestió de països o campanyes bèl·liques). 

Estratègia en temps real: Abreviats com a RTS (real-time strategy), en aquest cas els 

temps corre al seu ritme normal i tots els jugadors poden prendre decisions a la 

vegada. Generalment s’utilitza aquest subgènere per simular esdeveniments a petita 

escala, com la gestió d’una ciutat o una batalla específica dins d’una campanya bèl·lica. 

Fanart: Peces d’art ‒com ara dibuixos, fotografies, textos, vídeos o peces musicals‒ creades 

per aficionats a una o diverses obres culturals i basades en elles. Les obres culturals poden 

incloure tant els videojocs, com el cinema, els còmics o les sèries de televisió. 

Free-to-play: Jocs multijugador que són gratuïts d’entrada i permeten ser jugats sense haver 

pagat res. No obstant, donen l’opció de comprar complements estètics o que facin més ràpid el 

progrés del joc, cosa que a la llarga suposa un negoci. 

IA: Sigles de l’expressió “intel·ligència artificial”. Els videojocs on els jugadors juguen amb o 

contra personatges no controlats per cap ésser humà requereixen d’un comportament 

programat que decideix què fan aquests personatges i com. Aquest comportament s’anomena 

intel·ligència artificial. 

Interfície: Provinent de l’anglès “interface” , és el suport amb el que l’usuari transmet i rep 

informació del videojoc. La forma més habitual en el món dels videojocs és la interfície gràfica, 
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que consisteix en mostrar per la pantalla indicadors o missatges, o botons que es poden 

prémer amb el ratolí. L’ús dels dispositius de comandament també es pot considerar una 

interfície. 

Línia, en: veure “Multijugador”. 

Multijugador: Paraula que significa que diversos jugadors participen a la vegada en una 

partida. Es pot definir com a adjectiu d’un videojoc que ofereix aquesta opció, o com al mode 

específic d’un joc d’aquestes característiques. Tant el fet que els jugadors es trobin 

presencialment al mateix lloc per jugar, com si es connecten mitjançant la xarxa (el que es diu 

“en línia”), els dos casos es defineixen com multijugador. 

Musical, videojoc: Gènere de videojocs on l’element al qual gira el seu transcurs és una peça 

musical (una cançó o un ritme). Normalment requereixen als jugadors fer una o una sèrie 

d’accions sincronitzades amb diferents esdeveniments de la peça musical, ja sigui els polsos 

del ritme o les notes de la melodia. 

Publicació de videojocs: veure “Distribució de videojocs”. 

Rol, joc de: Abreviats RPG (roleplaying game), són videojocs on el jugador crea el personatge 

o grup de personatges que controlarà durant la partida, que tenen capacitats diferents i punts 

forts i febles específics. Tot i que els basats en fantasia medieval són molt comuns, no es 

limiten a aquesta temàtica, ja que també n’existeixen de ciència-ficció o basats en el món 

contemporani. 

MMORPG: Sigles en anglès de “joc de rol multijugador massiu en línia“ (massive 

multiplayer online roleplaying game), són videojocs on els jugadors també creen un 

personatge, com en un joc de rol, però que es mouen en un món virtual on es troben la 

resta de jugadors, i on es proposen situacions a superar per diversos personatges a la 

vegada. De vegades s’utilitza la sigla simplificada “MMO”, tot i que existeixen videojocs 

amb aquest component de compartir un món virtual comú però sense els elements de 

joc de rol. 

Scroll lateral: Format d’interfície gràfica, que consisteix en una visualització en alçat i on els 

personatges que es veuen s’hi mouen horitzontalment o verticalment, però no cap en direcció 

cap al fons. 

Shooter: Gènere de videojocs d’acció que fonamentalment es basa en utilitzar armes de foc en 

un entorn bèl·lic o d’altre tipus d’acció, o bé en una paròdia d’això mateix. Poden ser en tercera 

o en primera persona ‒aquests darrers anomenats FPS o “first person shooters”‒. 

Simulador: Originalment, simuladors eren fonamentalment el que avui dia es diuen simuladors 

de vol i simuladors de conducció. Avui dia, qualsevol joc que prova d’imitar algun aspecte del 

món real (com The Sims) o un que es regeix per las mateixes lleis (com Spore) s’acostuma a 

classificar com a simulador. 

Vol, simulador de: Gènere de videojocs que simulen el maneig d’un vehicle aeri o espacial, ja 

sigui en un entorn lúdic o bèl·lic. 
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Annex II. Planificació de la unitat didàctica 

Grup Classe Durada Període Curs Escolar Professor 

Línies 41 i 42 1 hora cadascun 22 de maig de 2015. 4t ESO Albert Ambròs 

Àrees / Matèries Títol i Justificació de la Unitat 

Informàtica (Tecnologia): Introducció a la programació. 
Ús d’un videojoc per aprendre a programar. Després d’haver estat introduïts a 
la programació bàsica utilitzant Scratch i App Inventor 2, la intenció és utilitzar el 
videojoc Robozzle per a que s’exerciti l’algorítmica amb una metodologia atraient. 

Objectius d’Aprenentatge Competències Bàsiques Criteris d’Avaluació 

• Distingir la programació seqüencial de la basada 
en esdeveniments 

• Resoldre puzles basats en un algoritme seqüencial  
que inclogui estructures condicionals i iteratives. 

• Explicar com evoluciona l’execució del programa 
en cada pas. 

1 Competència d’aprendre a 
aprendre. 

Resoldre els puzles de forma autònoma o amb 
pistes constructives. 

2 
Tractament de la 
informació i competència 
digital. 

Programar un camí per al robot virtual segons 
unes condicions. 

Continguts 

Introducció: La programació seqüencial enfront de la programació per esdeveniments. 
Algorítmica seqüencial: Recordatori d’estructures condicionals i iteratives. 
Subprogrames: Creació de subprogrames i crides entre diferents subprogrames. 
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Atenció a la Diversitat 

Alumnat amb 
NEE: 

Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge o la concentració s’ajuntaran amb alumnes que no tinguin aquestes 
dificultats (però no amb possibles alumnes d’altes capacitats) en parelles, i resoldran els puzles conjuntament. 

Alumnat d’altes 
capacitats: 

Alumnes amb soltesa per resoldre puzles haurien d’atendre les explicacions inicials, i després deixar que resolguin els 
puzles que puguin arribar a fer tot sols. 

Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge i d’Avaluació (Versió PC) 

1. Recordatori de Scratch i App Inventor 2: Programació per esdeveniments enfront de programació seqüencial. 
2. Introduir Robozzle: Funcionament bàsic amb el nivells “Stairs” i “sh”. 
3. Resolució lliure: Nivells “zipline” i “Two stripes”. 
4. Introduir subprogrames: Explicació del nivell “Right on red” i “mountains”. 
5. Resolució lliure: Nivells des de “right on red, ??? on green” fins a “Hypnotize”. 
6. Explicació del nivell “Turn And Back Again” i “Bumbling Bee” (pintar), opcionalment “The Cross” (ampliació). 
7. Seguir amb la resolució lliure, en cas que s’arribi. 
8. Avisar del formulari per a que l’omplin i l’enviïn per correu electrònic. 

 

1. 05 min. (05) 
2. 05 min. (10) 
3. 10 min. (20) 
4. 05 min. (25) 
5. 10 min. (35) 
6. 05 min. (40) 
7. 10 min. (50) 
8. 05 min. (55) 

Total: ~55 minuts. 

Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge i d’Avaluació (Versió Android) 

1. Recordatori de Scratch i App Inventor 2: Programació per esdeveniments enfront de programació seqüencial. 
2. Introduir Robozzle: Funcionament bàsic amb el nivells “Move forward”, “Stairs” i “Stairs (conditional ops)”. 
3. Resolució lliure: Nivell “Get The Greens”. 
4. Introduir subprogrames: Explicació del nivell “color code”. 
5. Resolució lliure: Nivells des de “sh” a “Square Object”. 
6. Explicació del nivell “Big plus” (pintar cel·les), opcionalment “Red, green, red, green...” (ampliació). 
7. Seguir amb la resolució lliure, en cas que . 
8. Avisar del formulari per a que l’omplin i l’enviïn per correu electrònic. 

 

1. 05 min. (05) 
2. 10 min. (15) 
3. 05 min. (20) 
4. 05 min. (25) 
5. 10 min. (35) 
6. 05 min. (40) 
7. 10 min. (50) 
8. 05 min. (55) 

Total: ~55 minuts. 



Annex III. Enquesta sobre l'activitat de classe
utilitzant RoboZZle
Aquesta primera pàgina inclou preguntes sobre el que hauries d'haver après en la sessió 
basada en RoboZZle. La segona pàgina és una enquesta per a saber quina relació tens amb 
els videojocs i per a que expressis la teva opinió. No cal que introdueixis ni el teu nom ni 
cap adreça de correu electrònic.

* Necessari

1.  Un llenguatge de programació seqüencial és un llenguatge on les instruccions...
Maqueu només un oval.

 ... segueixen un ordre fixat.

 ... s'escriuen mitjançant icones.

 ... s'executen quan succeeixen certs esdeveniments.

2.  Què és un subprograma?
Maqueu només un oval.

 Un conjunt d'instruccions que s'han de repetir en bucle.

 Un conjunt d'instruccions que poden ser cridades per un altre programa o sub
programa.

 Un programa amb menys instruccions que el programa principal.

3.  A RoboZZle, què significa que la casella d'una instrucció tingui el fons de color
blau?
Maqueu només un oval.

 La instrucció s'executarà si el robot ha passat prèviament per alguna casella de
color blau.

 El robot només executarà aquesta instrucció si en aquell moment es troba sobre
una casella de color blau.

 El robot repetirà la instrucció fins que deixi de trobarse en una casella de color
blau.

4.  A RoboZZle, amb quina instrucció es fan estructures iteratives?
Maqueu només un oval.

 Les instruccions F1, F2... per a que es torni a cridar a ella mateixa.

 La instrucció de la fletxa cap enrere.

 No cal utilitzar res. Quan acaben les instruccions el programa torna a començar.

Enquesta de participació
Les preguntes d'aquesta pàgina serveixen per a conèixer quina relació tens amb els 
videojocs i per a que en donis la teva opinió.



5.  Si us plau, indica el teu sexe. *
Maqueu només un oval.

 Dona

 Home

6.  Indica si us plau amb quins dels següents dispositius has jugat en el darrer any.
Pots marcar diversos o no marcarne cap.
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Ordinador (PC o Mac)

 Consola de videojocs de llar (PS3, PS4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One...)

 Consola de videojocs portàtil (Nintendo 3DS, PS Vita...)

 Dispositiu mòbil (smartphone o tauleta)

7.  Jugues cada dia a videojocs? *
Tingues en compte tots els dispositius (ordinador, consola, mòbil...)
Maqueu només un oval.

 Seria estrany que un dia no jugués.

 No jugo cada dia, però sí almenys un cop per setmana.

 De vegades, però hi ha algunes setmanes que no jugo.

 És estrany que algun dia jugui.

8.  Els dies que jugues a videojocs, quantes hores t'hi passes, generalment? *
Tingues en compte tots els dispositius (ordinador, consola, mòbil...)
Maqueu només un oval.

 Més de tres hores.

 Entre mitja hora i tres hores.

 Menys de mitja hora.

9.  Per què jugues a videojocs?
Pots marcar més d'una opció, o cap si no hi jugues.
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Per entretenirme.

 Per relaxarme.

 Per conèixer històries reals o de ficció.

 Per fer exercici físic o mental.

 Per jugar amb les meves amistats en línia.

 Per jugar amb les meves amistats quan quedo amb elles.



10.  A part d'aquesta darrera sessió amb
RoboZZle, recordes alguna altra sessió
durant l'ESO en que el professor o
professora hagi utilitzat videojocs
d'algun tipus a classe o com activitat
d'aprenentatge? Digues quins.
Escriu quins jocs eren o explica'ls breument
si en no recordes el nom.



11.  Si us plau, digues el teu grau de conformitat amb les següents afirmacions.
Marqueu només un oval per fila.

Completament
d'acord

En general,
d'acord

Poc
d'acord

Gens
d'acord

Crec que he entès millor la
programació en aquesta
sessió que quan la vam
veure a la classe
ordinària.
En aquesta sessió, he
tingut més ganes de les
habituals d'aprendre el que
el professor em volia
ensenyar.
M'he divertit més en
aquesta sessió que a la
majoria de classes del
curs.
Entendríem millor molts
temes de l'ESO si els
professors i professores
utilitzessin videojocs per
explicarlos.
Penso que, jugant a
alguns videojocs
comercials, puc aprendre
conceptes matemàtics.
Crec que els videojocs
comercials poden ajudar
me a millorar el meu
coneixement de les
llengües (natives o
idiomes).
Puc millorar la meva
destresa manual o
corporal jugant a videojocs
comercials.
Es poden aprendre coses
sobre la natura i l'univers
amb els videojocs
comercials.
Jugar a videojocs
comercials em pot ajudar
a desenvolupar la
creativitat o el meu esperit
artístic.
Crec que hi ha alguns
videojocs comercials que
em poden ajudar a que em
conegui millor a mi
mateix.
Jugar a videojocs
comercials m'ajuda a
relacionarme amb altres
persones cara a cara.
Jugar a videojocs pot
ajudarme a aprovar
assignatures de l'escola.


