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Introducció
Una de les discussions més presents entre la comunitat educativa és la del model actual d'educació
que articula el procés general d'ensenyament i aprenentatge dels joves de la nostra societat. Un dels
temes d'aquestes discussions gira al voltat de la incorporació de les TIC en els processos educatius.
Si bé és cert que en l'entorn actual no es pot plantejar el treballar sense tenir en compte les
tecnologies actuals de comunicació (aplicacions informàtiques, tecnologia basada en web, arxius
multimèdia, etc.) cal mirar molt bé el què i el com es treballa per tal d'aconseguir millorar els
processos d'aprenentatge dels alumnes. En questa línia és en la té lloc aquest treball.
El camp de les anomenades "noves tecnologies" és un camp molt extens amb una quantitat ingent de
recursos i eines que poden utilitzar com a eina d'aprenentatge si s'utilitzen adequadament.
La meva intenció en aquest treball és la d'analitzar la forma en que es pot agafar un vídeo joc i
utilitzar‐lo com a eina de suport en el procés d'aprenentatge dels alumnes. I un cop fet això
implementar una mostra i veure els resultats d'aquesta en un àmbit educatiu concret.
Aquest treball no neix tan sols de les meves motivacions i conviccions personals respecte a la
utilització de videojocs com a elements educatius, sinó que forma part d'un projecte força més gran
amb el qual hi col∙laboro. Aquest projecte es diu ProActive i en formen part diferents organismes
oficials com la Universitat de Barcelona, la Sapienza Università di Roma, el Centre for Advanced
Software Technology Limited, la Università di Napoli Federico II, la Universidad Complutense de
Madrid i la Universitatea din Bucuresti.
Aquest projecte té com a objectiu general la utilització dels vídeo‐jocs com a eines educatives en
qualsevol dels àmbits educatius. I per això planteja el treball conjunt d'educadors i desenvolupadors
de plataformes com a mitjà principal per a aconseguir‐ho.
Dins d'aquest marc general el treball consistirà en utilitzar el coneixement assolit durant el màster i els
recursos que em brinda l'entorn per a trobar una proposta viable d'implementació d'un vídeo‐joc que
sigui una eina de suport a la docència de la ESO.
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Sobre l'autor
El meu nom és Joan Francesc Masanas Mustienes, vaig néixer a Barcelona el 9 d'octubre de 1982.
Sóc llicenciat en Enginyeria Superior en Informàtica per la UPC i actualment treballo com a
administrador de sistemes al IQTCUB (Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de
Barcelona) especialitzat en HPC (High Performance Computing).
Fa 10 anys que vaig entrar en el món de l'educació no formal, més concretament en el de l’educació en
el lleure. Des de llavors he participat com a voluntari en 2 esplais, he treballat durant més de 2 anys
com a responsable d’una Ludoteca i he participat com a monitor i organitzador en campaments
d’estiu.
Enguany, a part del màster i de la feina a la UB, organitzo els campaments d’estiu de l’escola IPSI on
per sort hi faig les pràctiques del màster.
Pel que fa a la meva trajectòria docent ha estat tan sols informal. He estat durant diversos anys
professor particular de matemàtiques i física a nivell de la ESO i Batxillerat.
Les motivacions que m’ha portat a voler ser professor i com a conseqüència cursar aquest màster són
purament vocacionals.
Desprès de tant de temps treballant en contacte amb infants i joves he descobert que realment
m’omple molt el participar de forma activa en els seus processos d’aprenentatge i creixement. El repte
constant que suposa el treballar amb ells és un dels aspectes que més m’atrau, malgrat que també és
el que fa que la feina de professor sigui tant exigent.
Des del meu punt de vista l'aprenentatge es produeix a partir de la voluntat de descobrir i comprendre
el funcionament de les coses, per poder, més tard, reproduir o aplicar allò que s'ha après en altres
situacions. Per tal de fomentar aquesta voluntat entre els joves els docents hem de trobar mecanismes
que els atraguin i els desperti ganes de treballar‐hi.
De la barreja de les pròpies inquietuds informàtiques, docents i d'educador en el lleure, és d'on surt la
voluntat de fer aquest treball i de donar‐li continuïtat més enllà d'aquest màster.
Abans de seguir vull agrair l'ajuda obtinguda del pinzell d'en Gerard Llebot Lorente que com a
col∙laborador i amic m'ha brindat des de l'inici d'aquest projecte. Llicenciat en belles arts per a la
Universitat de Barcelona, comparteix part de les meves inquietuds docents des de la seva vessant
artística.
Durant tot el procés creatiu ell ha estat un component essencial, aportant els dibuixos i les animacions
que formen part del projecte, així com els seus coneixements de la Grècia antiga. Cal comentar que
totes les imatges que apareixen han estat dissenyades i dibuixades per ell.
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Del projecte ProActive
En 2009, Any Europeu de la Creativitat i la Innovació es va donar a conèixer la importància de la
creativitat i la innovació per al desenvolupament personal, social i econòmic. La iniciativa es va dirigir a
un ampli espectre de temes relacionats, com ara el foment de formes artístiques i altres de la
creativitat a través de l'ensenyament preescolar, educació primària i secundària, inclosa la
professional, així com l'educació no formal i informal, les TIC com a mitjans d'expressió creativa, i la
promoció de la innovació com a via cap al desenvolupament sostenible.

Segons el Manifest "Ambaixadors Europeus de la Creativitat i la Innovació", "ser creatiu significa
imaginar alguna cosa que no existia abans i buscar noves solucions i formes".

D'altra banda, com s'indica en el Diari Oficial de la Unió Europea, "tots els nivells de l'educació i la
formació poden contribuir a la creativitat i la innovació en una perspectiva d'aprenentatge permanent:
les primeres etapes de l'educació es concentren en la motivació, d'aprendre a aprendre i altres
competències clau, i les etapes posteriors es centren en les habilitats més específiques i el
desenvolupament de la creació i aplicació de nous coneixements i idees ".

En aquest context, i per tal de desenvolupar un marc per a afavorir la creació d'experiències
d'aprenentatge permanent, es va crear el projecte ProActive (Fostering Teachers' Creativity through
Game‐Based Learning), amb l’objectiu de definir el concepte de la creativitat per incorporar‐lo en el
marc d'aprenentatge permanent.

Tradicionalment, els educadors/es utilitzen en la seva pràctica un únic paradigma dominant
d'aprenentatge (és a dir, instrucció/participació), el que limita el seu potencial creatiu. Estudis recents
mostren que els alumnes, en situacions naturals, combinen simultàniament cinc metàfores per a
l'aprenentatge:
•

imitació

•

participació

•

adquisició

•

exercici

•

descoberta

D’una altra banda, l'aprenentatge basat en jocs (GBL ‐ game‐based learning) fomenta la creativitat i els
processos d'aprenentatge basats en la investigació.
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Dins d’aquest camp de treball el projecte ProActive (Fostering Teachers' Creativity through Game‐
Based Learning) té com a objectiu fomentar la creativitat i el suport als educadors que treballem
l'aprenentatge permanent (LLL ‐ Lifelong Learning).
ProActive promou un nou enfocament d'aprenentatge, proposant un marc conceptual per a la
integració de les diferents metàfores d’aprenentatge a través de la implementació de noves eines
basades en les TIC (entorns 2D i 3D virtual) i una metodologia innovadora (aprenentatge basat en el
joc). El projecte vol validar l'enfocament proposat com un mitjà d'aprenentatge i avaluar els resultats
del seu impacte en la creativitat dels estudiants i del professorat.

Els principals objectius de ProActive són:
•

Estimular la creativitat del professorat que treballem en aquest projecte (LLP), desenvolupant
un marc conceptual per a la integració de metàfores d’aprenentatge.

•

Introduir experiències innovadores en l'ensenyament basades en les TIC, adaptant i millorant
els editors de joc, per integrar les cinc metàfores d’aprenentatge.

•

Organitzar sessions de creativitat adreçades a l'escola, la universitat i els escenaris de
formació professional per validar l'enfocament proposat com un mitjà d'aprenentatge.

•

Avaluar els resultats del seu impacte en la creativitat dels estudiants i del professorat.

Una de les eines utilitzades en el projecte han estat els tallers de capacitació que ens ha ofert als
participants. Educadors de 18 centres pilot de diferents àrees i nivells en quatre països, Espanya, Itàlia,
Regne Unit i Romania, hem pogut triar la utilització de dos editors de jocs per al disseny dels nostres
projectes: EUTOPIA un entorn virtual 3D que permet la interacció de l’alumnat en situacions semblats
als jocs de rol, i e‐Adventure, editor de codi obert per a la creació i l'aplicació de jocs d'aventura en 2D
basats en “apunta i pitja” on la interfícies de control es fan a través del ratolí, i on el participant és un
dels protagonistes del joc.
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Dels Objectius
Els objectius d'aquest treball es poden separar en dues categories, els objectius de caire docent i els
objectius de caire més tecnològic.

Objectius de caire docent
•

Apropar les matemàtiques als estudiants.

•

Donar una visió més natural de les matemàtiques.

•

Estimular l'interès dels estudiants per a les matemàtiques.

•

Reforçar els coneixements adquirits a l'aula.

•

Aconseguir que l'estudiant es diverteixi al mateix temps que practica i aprèn matemàtiques.

Objectius de caire tecnológic
•

Utilitzar un joc com a eina educativa.

•

Adaptar continguts docents a un producte lúdic.

•

Definir unes bases per a treballar continguts del currículum de forma entretinguda.

•

Buscar plataformes per a facilitar la implementació de continguts del currículum a entorns
lúdics.

Aquests objectius defineixen el camí cap on hem d'anar per a poder arribar al objectiu final, que
consisteix en fer que els alumnes aprenguin utilitzant mitjans que els siguin fàcils, entenedors i
divertits al mateix temps.
De fet aquest objectiu no és tan sols meu ni únicament d'aquest treball, sinó que és l'objectiu
que segueixen molts docents arreu del món. Doncs bé si amb aquest treball aconsegueixo
apropar-me un xic més a aquest objectiu màxim el consideraré un èxit.
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Del JOC
Plantejament inicial
L'entorn actual de l'educació secundària marca uns continguts força concrets pel que fa al currículum
de les matemàtiques. Analitzant aquests continguts d'una forma transversal ens adonem que fer una
aplicació (un joc en el nostre cas) que els treballi tots es pràcticament impossible.
Per tant la primera feina a fer és la de delimitar un marc d'actuació tant a nivell d'entorn com a nivell
de temari concret, tenint en compte les eines disponibles.

Del corrículum de la ESO al Joc
El tema de fer un joc d'ordinador per a treballar les matemàtiques no és nou. De fet si dediquéssim 20
minuts en buscar jocs que treballin, en menor o major mesura, continguts matemàtics, en podem
trobar un bon feix. La major part d'aquests jocs treballen les operacions matemàtiques més bàsiques i
en algun cas angles o percentatges. El que ja és més complicat de trobar és algun joc que treballi
continguts matemàtics des del punt de vista del currículum de la ESO.
Certament és important agafar pràctica amb les operacions bàsiques per després tenir menys
problemes amb els raonaments complicats, però en aquest treball vull veure com crear una eina de
suport pel currículum de matemàtiques de la ESO.
Com a punt de partida per a fer aquesta anàlisi he pres els objectius generals del currículum i he vist
quins d'ells es podrien treballar des d'una eina com aquesta. A primer cop d'ull ja es veu que seria poc
realista pretendre treballar‐los tots, per la qual cosa n'he escollit 5 dels 11 existents.
Cal afegir que aquests objectius són molt amplis i per això he considerat oportú matisar cada un d'ells:
1‐ Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la història
com des de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per analitzar tot
tipus de fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la
vida.
D'aquest objectiu ens centrarem sobretot en la primera part per tal de donar una visió quotidiana i
real de les matemàtiques.
2‐ Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en
situacions de l’entorn, en altres disciplines i en les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant diverses
estratègies i justificant‐ne l’elecció.
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La resolució de problemes mitjançant les matemàtiques és una de les parts més importants del procés
d'aprenentatge, per tant també serà una de les parts més importants dels continguts matemàtics del
joc. En molts jocs es superen els reptes a través de la reiteració i anar millorant a cada intent. En
aquest es pretén utilitzar la reflexió i el raonament com a mitjà per a superar els diferents reptes
5‐ Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot integrant‐les en el
conjunt de sabers que ha anat adquirint des de les diferents matèries així com des de la perspectiva del
seu paper a la societat actual.
Es pretén emmarcar els continguts matemàtics més enllà dels models d'abstracció. En cap moment no
se'ls dirà quin tipus de raonament han de fer o quines eines matemàtiques han d'utilitzar per a superar
els reptes que se'ls hi posen, sinó que hauran de trobar les eines que els permetran avançar en els
diferents nivells d'enigmes.
6‐ Mostrar confiança en la pròpia capacitat per resoldre problemes, afrontar‐ne la resolució
amb actitud positiva i assolir un nivell d’autoestima que li permeti gaudir dels aspectes creatius,
manipulatius, estètics i útils de les matemàtiques.
Cal trobar el nivell de dificultat adequat per a què els alumnes no s'avorreixin amb el joc, però que
aporti prou consistència al contingut matemàtic a nivell de la ESO.
11‐ Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal d’analitzar‐
les críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els mètodes estadístics apropiats
(recollida, organització, anàlisi i presentació de dades) per poder respondre‐les.
Aquest objectiu està present en el propi procés d'interpretació d'enunciats i en els processos
deductius, per tant en un joc pensat per a fomentar el raonament matemàtic hi ha de ser present.
La forma en la que es treballaran aquests objectius serà a través dels diferents reptes i enigmes
plantejats, així com l'entorn històric en el que es mogui el personatge.

Concretem, 2n de la ESO

Tenint en compte el tipus de joc que es pretén realitzar, d'aventura en dues dimensions, l'edat a la
qual atraurà més és als joves entre 13 i 14 anys. Per aquest motiu el col∙lectiu al qual va dirigit el joc és
el dels joves de 2n de la ESO.
Com que els continguts d'aquest curs són molt extensos, cal acotar el que es treballarà en el joc i a
quin nivell es farà.
Seguint els blocs de continguts del currículum de 2 de la ESO els continguts concrets que apareixeran
al joc per a treballar els objectius plantejat són els següents:
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Numeració i càlcul
•

Utilització de raons i proporcions per a representar relacions entre quantitats.

•

Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular (càlcul mental, estimació, calculadora i
ordinador, paper i llapis). Argumentació de la selecció.

•

Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de resultats de càlculs, i
comparació amb els resultats obtinguts a través dels càlculs precisos.

•

Utilització de models matemàtics per a la resolució de problemes recreatius i per a la
determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus numèric.

Canvi i relacions
•

Modelització i resolució de problemes utilitzant representacions diverses, com expressions
verbals, taules, gràfiques (i expressions algebraiques molt simples).

•

Exploració de relacions entre expressions verbals, taules i gràfiques, en situacions de
proporcionalitat directa i inversa.

Mesura
•

Desenvolupament d’estratègies per a determinar superfícies i volums de cossos de l’espai
(prismes, cilindres, piràmides, cons i esferes).

Espai i forma
•

Creació i us d’arguments inductius i deductius respecte la congruència, la semblança i la relació
pitagòrica en diferents contextos.

•

Descripció de grandària, posició i orientació de figures a partir de mosaics i elements de
l’entorn real.

•

Ús de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques i relacions
algebraiques.

•

Ús d’eines visuals en la representació i resolució de problemes de la vida quotidiana.

Contextos històrics
•

Aproximació històrica del teorema de Pitàgores, entorn de la Grècia antiga i situació del
personatge de Pitàgores en l'època en que va viure.
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Pel que fa al bloc d'estadística i atzar el descarto ja que crec que seria introduir massa temari concret
del curs.
Tots aquests continguts matemàtics intervindran en diferents parts del procés d'implementació del
joc. Per tal de que el joc no és faci massa espès i perdi el sentit com a joc caldrà dosificar els continguts
adequadament.
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Eines proposades des del projecte ProActive
Les eines facilitades pel projecte ProActive són bàsicament dos plataformes de creació d'interfícies
amb característiques i funcionalitats molt diferents, EUTOPIA i e‐Adventure.
La primera, EUTOPIA, se'ns presenta com a una eina per a crear entorns virtuals d'aprenentatge en 3
dimensions. La segona e‐adventure es defineix com a una eina per a crear jocs educatius en 2
dimensions.
A primer cop d'ull sembla que EUTOPIA ofereix la possibilitat de crear entorns en 3 dimensions cosa
que atrau força l'atenció. Però abans de decidir per un dels dos editors, cal analitzar‐los amb més
profunditat.

EUTOPIA

EUTOPIA és un editor dissenyat per a crear entorns virtuals realistes. Aquests entorns permeten definir
un conjunt de personatges amb unes determinades característiques que representen cada un dels
jugadors, en el nostre cas alumnes. A cada personatge se li poden definir rols a seguir i objectius a
assolir de forma que només ell els sàpiga i crear d'aquesta forma una trama en la qual transcorre
l'activitat.
Els jugadors tenen absolut domini sobre el personatge i en cada moment li diuen els moviments que
ha de fer, mitjançant una interfície de control, i el que diu, utilitzant unes finestres de diàleg.
En aquests entorns es pot interactuar directament amb la resta de personatges de forma escrita com si
fos un xat, però les converses apareixen al damunt de cada personatge. D'aquesta forma es poden
propiciar situacions en les quals els propis alumnes hagin d'aplicar els coneixements assolits a classe
per a desenvolupar‐se en l'acció.
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Figura 1 ‐ Entorn virtual creat amb EUTOPIA
Pel que fa al procés de creació del videojoc en sí l'editor disposa d'una col∙lecció d'escenaris i de
personatges que pots ajustar en més o menys mesura a les necessitats de la situació.
Les interfícies de creació del personatge permeten definir paràmetres com la mida el personatge, el
sexe, l'aspecte general, etc... i definir‐lo com nosaltres vulguem per a què s'ajusti al paper que
nosaltres li vulguem donar.

Figura 2 ‐ Interfície de creació de personatges
Amb tot plegat aquest editor ens ofereix crear entorns on els diferents personatges interactuïn entre
sí, però no ens permet definir normes de joc ni estructures d'acció.
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De fet el que ofereix aquest editor és molt útil per a realitzar jocs de rol i estructures d'aprenentatge
basades en la comunicació directa entre els individus com debats i taules rodones, però sense haver de
compartir un espai físic per fer‐ho. Un tipus de tècniques força difícils d'aplicar al currículum actual de
les matemàtiques de secundària.

eAdventure

Aquest editor està pensat per a dissenyar jocs educatius en dues dimensions. Tal com podem llegir en
la pàgina web del mateix e‐Adventure:
"La plataforma <e‐Adventure> es un proyecto de investigación que aspira a facilitar la
integración de juegos educativos y simulaciones basadas en juegos en procesos educativos en general y
Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE) en particular. Está siendo desarrollado bajo los auspicios del
grupo <e‐UCM> en la Universidad Complutense de Madrid,..."
Pàgina web de e‐Adventure ‐ http://e‐adventure.e‐ucm.es/
E‐Adventure permet dissenyar una estructura d'escenaris interconnectats entre ells de la forma en què
ho desitgi el dissenyador. Cada un d'aquests escenaris pot contenir personatges o objectes amb els
que pot interactuar el personatge principal. La forma en què es pot interactuar es basa en diverses
directives predefinides per l'editor.
També ofereix la possibilitat de d'establir dependències i condicions entre accions. D'aquesta forma es
pot definir una cadena d'accions que van guiant el personatge durant el joc.

Figura 3 ‐ Editor de e‐Adventure
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La interfície d'edició consisteix en un desplegable a l'esquerra en el qual pots trobar tots els escenaris,
objectes i personatges que vagis definint i a la dreta les característiques de l'ítem seleccionat en el
moment en concret.
Entre les diferents tipologies de jocs que permet implementar e‐Adventure la més atraient per al tipus
de joc que vull fer és la d'aventura gràfica. Aquest tipus de joc es basa una trama a través de la qual el
protagonista va avançant utilitzant els diferents objectes que es troba pel camí de formes molt
concretes. Aquest tipus de joc es basa en el raonament i la inquietud per descobrir que passarà més
endavant, i per aquest motiu el trobo força adequat per a un joc que pretén treballar el raonament
matemàtic.

Tenint en compte els dos editors i les possibilitats que ofereixen, he optat per fer una aventura gràfica
utilitzant l'editor e‐Adventure, ja que és el que dóna la possibilitat de crear un joc real, més que un
simple entorn virtual.
Si bé és cert que l'editor EUTOPIA aporta una interfície més atractiva i permet més llibertat de
moviments, el e‐Adventure permet donar una trama i un sentit al joc més enllà de la pròpia interacció
entre diferents jugadors.
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Implementació del Joc
En aquest apartat explicaré com he realitzat el procés d'implementació del joc. En ser un joc educatiu i
d'aventura el primer que cal pensar són justament els continguts educatius i un argument general.
Com en els apartats anteriors he explicat els objectius educatius i els continguts a treballar, començaré
per una breu explicació de l'argument plantejat per a l'aventura. Tot seguit veurem com estructurar
aquest argument en les diferents pantalles i introduir els continguts matemàtics en aquestes.

Argument

En Feliu Puigdellots Martínez, anomenat Liu pels seus companys, és un jove de 14 anys que està
cursant 2n de la ESO. Tot comença a la porta de l'escola on es troba un objecte un tant estrany, "el
cronoplàtan". En Liu entra a classe de matemàtiques i un cop allà s'adona que hi ha quelcom que no
rutlla. En intentar llegir el llibre de matemàtiques per a començar el tema nou com li mana la
professora, veu que el tema que tocava no hi és al llibre.
El protagonista surt de l'escola i a la vorera del carrer del costat es troba amb un personatge misteriós,
el viatger del temps. Aquest està estès a terra en el que sembla un basal de sang i li explica que és
necessari que vagi al passat a buscar a Pitàgores ja que per algun motiu que desconeix, en el present el
teorema de Pitàgores i tota la feina que va fer aquest gran personatge de la història s'ha perdut i per
tant la realitat es desfarà. Li explica que sense la seva contribució a la matemàtica la tecnologia com la
coneixem ara no existiria.
El viatger del temps li diu que utilitzi el cronoplàtan per entrar al túnel del temps i anar al passat, ja
que ell no ho pot fer degut a les circumstàncies...
Així comença l'aventura del Liu per l'antiga Grècia, on ha d'ajudar a Pitàgores a demostrar el seu
teorema i que aquest resti per a la posteritat.

Estructura general del Joc

Tal com he explicat anteriorment, el Joc en sí consisteix en una aventura que va prenent forma a
través del transcurs de cada pantalla i les accions que es fan en elles. El diagrama següent ens mostra
les pantalles que s'han projectat per a l'aventura i les transicions que s'han de dur a terme per a
avançar en el joc.
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Figura 4 ‐ Diagrama de pantalles
Cada pantalla està identificada amb una lletra a part del propi nom, per a facilitar‐ne la implementació.
Pel que fa a les transicions entre pantalles estan identificades amb un número que indica la posició en
la seqüència mínima per a resoldre el joc complert. Aquesta seqüència porta implícit l'ordre en el que
s'hauran de superar els reptes.
La forma del marc de les pantalles indiquen el tipus al que pertany. Si el marc està arrodonit, la
pantalla conté contingut matemàtic explícit. Si pel contrari el marc està format per angles rectes la
pantalla està pensada com a lloc de pas o d'ambientació.
En una primera fase de disseny es van projectar 8 pantalles (de A a la H) però en un moment
determinat vaig decidir incorporar la pantalla del Túnel del temps (C.2) i la del Riu. En aquestes dues
pantalles s'hi plantegen reptes amb explícit contingut matemàtic.

Storyboard

El Storyboard del joc és un recull esquemàtic del format i el contingut de cada pantalla així com de les
connexions que hi ha entre elles. Té com a funció principal fer de guia durant el procés
d'implementació. De cada escena es defineixen els següents paràmetres:
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•

Nom de l'escena.

•

Fons del escenari on passa l'acció.

•

Objectes amb els que pot interactuar el personatge.

•

Personatges que intervenen en l'acció.

•

Els trets generals de les converses que es mantenen entre el protagonista i els personatges.

•

Sortides cap a altres escenaris.

•

Comentaris que ajuden a definir l'acció que hi te lloc.

A  Carrer_BCN_1
• Fons: Carrer de Barcelona davant de l'escola just abans d'entrar
•

Objectes: Cronoplaten, Cartell de l'escola, Papelera

•

Personatges: Companys de classe

•

Conversas: Els companys parlen de què els hi toca classe de Mates i han de començar amb
Pitàgoras.

•

Sortides: B,C (Entrada a l'escola, Cap al Carrer BCN 2) Les dues desactivades fins que agafa el
Cronoplàtan

•

Comentaris: El Joc s'inicia en aquesta escena, l'alumne esta esperant per entrar, ja que és
l'hora del pati, i després entrarà cap a classe de Mates.

B  Classe Mates
• Fons: Assegut en l'aula
•

Objectes: Llibre de mates

•

Personatges: professor

•

Converses: amb el profe per fer tard i li fa agafar el llibre.

•

Sortides: A

•

Comentaris: El professor parla i esperem fins que fa quelcom extrany i de cop tot trontolla, el
llibre es queda en blanc i ens fa fora de classe.

C  Carrer_BCN_2
• Fons: Carrer de Barcelona
•

Personatges: El viatger del temps (ferit)
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•

Converses: Parlem amb el viatger i ens explica que no hi ha temps per perdre, que algú ha
alterat la història i que ara n'estem patint les conseqüències. Ens diu d'anar al passat i intentar
solucionar‐ho.

•

Sortides: cal Utilitzar el Cronoplàtan anem cap al passat!

C.2  Túnel del temps
• Fons: Espiral del temps
•

Objectes: dígits 1, 9 i 3 caselles

•

Personatges: El "espàrrec del temps"

•

Converses: Ens posa un enigma/problema per resoldre per tal de què ens deixi arribar a l'altre
nivell; és una equació de primer grau de resultat 531.

•

Sortides: D, s'activa un cop resolt l'enigma

D  Porta_casa_Pitagoras
• Fons: Porta d'una casa grega
•

Objectes: Cartell, unes plantes mal tallades

•

Sortides: E ,F (Entrada a la casa, carrer a Grècia)

•

Comentaris: Picar al timbre, la porta s'obre i s'activa al sortida E.

E  Casa_de_Pitagoras
• Fons: Interior de Casa grega
•

Objectes: llibre.

•

Personatges: Aprenent de Pitàgoras

•

Converses: Ens comenta que el seu amo no hi és, que abans es passava moltes hores pensant, i
ara només fa que jugar, diu que deu estar a l'Àgora si el volem trobar

•

Sortides: D

•

Comentaris: Cal ajudar a l'Aprenent a resoldre un enigma Dins d'un llibre

F  Carrer de Grècia
• Fons: Camí grec
•

Personatges: Gos pataner

•

Converses: El gos només borda

•

Sortides: D,H,G (Entrada a la casa, carrer a Grècia)

G  Agora
• Fons: Àgora
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•

Objectes: Taula

•

Personatges: Gos pataner, Pitàgores, Un grec.

•

Converses: Preguntar a Pitàgores sobre el teorema, aquest demana que li portin un narcís de la
vora del riu per a parlar amb ell. Un cop amb el narcís ja comença el desenvolupament del
teorema.

•

Sortides: D,H,G (Entrada a la casa, carrer a Grècia)

•

Comentaris: Donar notes humorístiques amb el gos.

H  Temple
• Fons: Temple Grec
•

Objectes: Enigma

•

Personatges:

•

Converses:

•

Sortides: F (Entrada a la casa, carrer a Grècia)

I  Riu
• Fons: Un riu amb narcisos a la ribera
•

Objectes: Molts narcisos

•

Personatges: Narcís, ànec de goma

•

Converses: Parlar amb en Narcís per a què et deixi agafar un narcís

•

Sortides: H (Tornar al temple)

Implementació concreta del contingut del currículim
Per començar la part més clara és la de contextos històrics que queda reflectida durant tot el joc, a
partir que el protagonista viatja al passat a una data concreta contemporània d'en Pitàgores. Totes les
accions del joc passen en aquell temps i per tant l'ambientació i els personatges evoquen a la Grècia
antiga.

Escena C.2 El túnel del temps
En l'escena C.2 el protagonista ha de desxifrar l'any al que ha d'anar a partir de l'enunciat d'un
problema d'una equació lineal. L'enunciat apareixerà en un llibre, i serà el següent:
Has de resoldre l'enigma següent i posar la combinació correcte a les tres caselles.
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Saps que Pitàgoras va viure al segle 6é a.c.? Per anar bé has d'anar per aquell temps. Et
donaré alguna pista...
El protagonista té 14 anys. Doncs bé, si trobes el doble de la seva edat i el multipliques per
la seva edat actual, trobaràs el mateix nombre que si restes deu cops la seva edat de l'any al
que vols anar. Quin any creus que és?
Resposta: 532
Amb aquest problema es treballa directament els apartats de canvi i relacions, així com el de
numeració i càlcul. Per a resoldre aquest problema s'ha de treballar tant la relació entre expressions
verbals i la modelització com el treballar amb els propis models matemàtics i l'elecció de la eina més
adequada per a resoldre‐ho.
Escena E Dins de Casa d'en Pitàgoras
En aquesta escena l'Aprenent de Pitàgores et demanarà ajuda per a resoldre un enigma que li ha posat
el seu mestre. Si el protagonista es nega a ajudar‐lo no li dirà on està el seu mestre. L'enigma és el
següent:
A Egipte, a l'altre costat del mar, fa 2ooo anys que construeixen meravelles piramidals, tot i
que ara sembla que no en fan tantes...
Aquí en tens una de petita. Quina és la quantitat mínima de peus quadrats sencers de tela
que necessites per a folrar‐la tota, si totes les arestes mesuren 2 peus?
Resposta: 11
En aquest problema es treballa el bloc de mesures i el d'espai i forma al mateix temps que es treballen
els anomenats en l'escena anterior. El fet de demanar les àrees dels triangles, fa intervenir el teorema
de Pitàgores i obliga a treballar amb arrels quadrades, de forma que apareixen força aspectes del
currículum.
A més a més es potencia el context històric treballant amb les unitats de mesura gregues, i introduint
les piràmides egípcies de base quadrada en el temps respecte a Grècia.
Escena I El riu
En aquesta part el Protagonista es troba en Narcís i aquest li diu que no li deixarà agafar cap narcís si
no resol l'endevinalla que li diu. A diferència dels altres dos casos en aquest l'enigma es planteja com a
una conversa amb el personatge i per tant els càlculs per a resoldre'l s'hauran de fer àgilment. En
Narcís diu el següent:
Si un narcís has de menester, aquest petit embolic has de desfer:
300 narcisos tenia al cistell, i més goig no podia fer, però tot passejant pel vorell la meitat se
me'n caigué.
Vint més en vaig collir, malgrat que tan sols d'un quart d'aquests en vaig poder gaudir.
És cert que per amor en vaig regalar vuit,i que un parell em va donar un noi prou eixerit.
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Quants narcisos tinc al cistell?
Resposta: 149
Amb aquest exercici es treballa sobretot numeració i càlcul, amb l'afegit de què amb cada frase anirà
apareixent sola a la pantalla i l'alumne haurà de seguir el compte. Aquest apartat es pot ampliar i
complicar el que es cregui oportú.
Escena G Àgora
En aquest espai és on juntament amb Pitàgores es treballarà una de les demostracions visuals del
teorema de Pitàgores. La demostració visual en qüestió serà la següent:

Figura 5 ‐ Demostració gràfica del Teorema de Pitàgores
Per a fer la demostració gràfica del teorema el primer que haurà de fer el personatge serà aconseguir
les diferents figures que intervenen en la demostració, els 9 triangles rectangles iguals i els 8 quadrats.
Un cop ho tingui tot, i amb l'ajuda de Pitàgores, anirà fent el trencaclosques. Aquest procés serà guiat
de forma subtil pel personatge de Pitàgores mitjançant diferents converses.
El punt que durà més complicacions amb l'editor serà la manipulació directa dels objectes. I el fil de les
converses amb en Pitàgores.
Amb aquesta demostració es tractaran els punts d'espai i forma així com de canvi i relacions, sense
oblidar l'apartat de context històric que com he dit es treballarà transversalment durant la major part
del joc.

Del procés d'implementació
Un cop realitzada tota la feina d'anàlisi i disseny toca començar amb el procés d'implementació. En un
inici aquesta es va pensar en 4 fases.
1. Creació dels escenaris. Aquesta fase consisteix en el disseny dels escenaris. Dibuixar la capa de
fons i la de proximitat (capa d'entorn situada davant del protagonista).
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2. Creació i animació dels personatges. En aquesta fase es dissenyen els personatges i
s'implementen les seves converses. Es comença amb el protagonista, després en Pitàgores, i es
continua amb la resta de personatges per ordre.
3. Creació dels objectes principals. Es dissenya i s'implementa els objectes principals de cada
pantalla i es defineixen les accions en les que intervenen així com les condicions per tal que
apareguin i desapareguin quan toca.
4. Creació de converses, condicions i variables globals. Aquesta darrera part és la més complexa
de totes, ja que implica definir tots els condicionals, relacionar les variables i aixecar els
indicadors adequats per a crear el camí del joc i definir l'argument del joc.

Un cop començat el primer del procés d'implementació, de seguida ens adonem que si ho duem a
terme tal com està plantejat des d'un inici ens estendrem molt en el temps, ja que el procés de
dibuixar els escenaris, objectes, personatges i animar‐los és força lent.
Per a poder avançar en el procés de creació opto per anar definint l'estructura lògica del joc tot posant
imatges temporals per als diferents escenaris, objectes i personatges, i a mesura que les imatges
definitives estan acabades substituir‐les. D'aquesta forma jo em centro en el disseny estructural
mentre que el meu company es dedica a fer els dibuixos.
Un cop submergit en el sí de l'editor, treballo per a definir les estructures necessàries per a què els
objectes facin el que necessitem que facin. En aquest punt em trobo de front amb les limitacions del
propi editor. Coses aparentment tan senzilles com canviar de color un objecte, o la introducció de
dades per part del jugador es transformen en veritables reptes, ja que són opcions que l'editor no
porta incorporades de base.
Per a canviar de color un objecte en concret aquest s'ha de destruir i crear‐ne un altre amb la mateixa
imatge però amb diferent color, i així per a qualsevol modificació d'algun objecte en qualsevol escena.
La introducció de dades per part del jugador (com per exemple per a donar la solució d'un enigma) es
soluciona creant objectes que representen els dígits i altres que representen la posició relativa dins
d'un nombre de diferents dígits. D'aquesta forma i definint les interaccions que es deriven entre cada
número i la posició es codifica l'entrada d'informació al joc.
Així a poc a poc anem creant el joc i salvant la major part d'obstacles que ens trobem a durant la
implementació.
Cal dir que malgrat tot el temps invertit i els esforços continus a aquestes alçades no hem pogut
acabar el joc. Malgrat tot estem decidits a acabar‐lo i analitzar el resultat i les reaccions obtingudes per
part dels alumnes.
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De l'estat actual
En aquests moments la primera part del joc està pràcticament acabada. També estan implementats un
parell d'exemples de com introduir el contingut matemàtic explícit amb aquest editor. Per suposat que
no és la única forma de fer‐ho, però en tot cas és la que he trobat més adequada a les nostres
necessitats. També estan implementats tots els escenaris i algunes de les funcionalitats en aquests.
Falta acabar alguns dibuixos i omplir tota la ambientació (personatges secundaris, objectes d'atrezzo,
etc...), el fet de que tots els dibuixos siguin propis ha fet que ens enrederíssim més del que crèiem en
un inici.
L'últim apartat que ens faltaria per a completar el joc és la banda sonora i els afectes de so. Per a
realitzar aquesta part no hem decidit encara si incorporarem una 3ª persona experta en el tema
disposada a col∙laborar o buscarem músiques i sons públics que ens convencin i els posarem nosaltres
mateixos. En tot cas aquesta serà la darrera etapa de la implementació.
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De les conclusions
Previsió de futur
Com has pogut comprovar aquest projecte no s'acaba en aquest punt. Tant per motivacions personals
com per compromís amb la gent de ProActive a aquest projecte encara li resten dues fases molt
importants per a poder‐lo considerar acabat.
La primera la realització d'una activitat dirigida a l'aula amb alumnes de 2n d'ESO, o si és principi de
curs de 3r, en la qual els alumnes tindran un primer contacte amb aquesta eina i hi jugaran durant
mitja hora. Desprès ells mateixos avaluaran l'eina de forma individual i col∙lectiva.
La segona fase serà l'avaluació tant de l'eina en sí com del procés dins l'aula a partir de les
observacions del docent i les reaccions i avaluacions dels estudiants.
Aquest procés es procurarà dur a terme el curs vinent a l'escola IPSI, en la qual he realitzat les
pràctiques i hi s'han mostrat molt disposats a col∙laborar en el projecte.

Conclusions
Per una persona com jo amb un perfil d'informàtic i de docent, fer un projecte d'aquestes
característiques és molt motivador. Però aquesta motivació és una arma de doble fil, ja que a part de
fer‐te tirar endavant, en molts casos veus que podries fer això i allò que no estava pensat des de l'inici i
corres el risc d'entretenir‐te en detalls que no són prou rellevants. Malgrat tot considero que fins ara
hem aconseguit ser força fidels al projecte original tot i haver introduït algun aspecte extra.
En un inici no tenia present que el procés de disseny i anàlisi dels continguts portés tanta feina, però si
era conscient dels contratemps que pot comportar un projecte informàtic.
El temor principal existent des de l'inici del projecte, i que encara ara no hem resolt, és el dilema de si
realment una eina d'aquestes característiques és productiva o no vers a l'aprenentatge dels alumnes.
El fet de no haver pogut acabar el joc i provar‐lo a l'aula fa que no puguem donar una resposta directa
en aquest camp, però si puc donar el meu punt de vista.
Desprès de tot el temps invertit i el resultat obtingut fins el moment, puc dir que dóna molta feina
realitzar aquest tipus d'eina per fer‐la realment atractiva pels alumnes. Per tal que el joc no deixés de
ser un joc no es poden introduir excessius continguts matemàtics explícits, ja que si ho féssim ho
transformaríem en una eina digital més. Aquesta frontera és molt difusa i subjectiva, ja que el que per
alguns alumnes és divertit per a altres és molt difícil i per tant pesat.
En tot cas tan sols el fet del marc històric que deixem força definit així com la motivació inicial que
desperta aquest tipus de materials justifiquen les hores invertides en la seva elaboració i les que
s'invertiran a classe per a la seva impartició.
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Hi ha un debat obert des de fa temps respecte si un joc pot servir com a eina educativa o no i a quin
nivell. Doncs bé realment crec que un joc sí que serveix com a eina educativa, ja que no deixa de ser un
mitjà de comunicació que transmet i rep informació, i si aquesta informació està ben gestionada i és la
adequada a la situació, aporta un aprenentatge.
En tot cas no és en cap cas una eina substitutiva dels processos d'aprenentatge actuals sinó un
complement. No crec que una eina d'aquest estil pugui agafar el lloc de les eines existents sinó que
omple un espai buit en el prestatge de recursos que un docent té a la seva disposició per a realitzar la
seva feina.
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