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 Resultats 

Resposta 
alumnes 

(dia i hora) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

4/4/2016 
15:52:14 

Si Android Si sensor de temperatura, 
sensor de veu 

no Whatsapp clash royale i sling 
kong 

monopoly i escacs Missions 
espacials, 
ciència 

Passar-m'ho bé, Pujar la 
nota, No fer classe 
"normal" 

4/4/2016 
15:52:18 

Si bq (android) Si sensor de temperatura,  
sensor de lluminositat, 
sensor de veu 

el temps, "flash" de la 
càmera, grabadora 

Whatsapp clash royale i score 
hero 

monopoli i escacs esports Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, No fer classe 
"normal" 

4/4/2016 
15:53:46 

Si Samsung  
S4 
(Android) 

Si Sensor de posició ,de 
velocitat o moviment,de 
temperatura... 

Sí   EL temps 14 dies, 
google maps, 

Whatsapp Agar.io GTA V no Agents 
secrets 

Aprendre alguna cosa 

4/4/2016 
15:55:48 

Si Huawei 
(android) 

Si Sensor de posició i 
temperatura, de temps, ... 

Snapchat, instagram, 
pinterest, google 
maps, ... 

Whatsapp Hay day, hungry cat 
picross 

Els jocs de cartes 
(poker, cuadrado, 
siset, burro, mona, 
...) 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/4/2016 
15:56:05 

Si Samsung 
Galaxy 
(Android) 

Si Sensor de posició,  Instagram color switch i 
geometry dash 

El uno i el black 
jack 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Pujar la 
nota 

4/4/2016 
15:57:23 

Si Huawei 
(android) 

Si sensor de posició, de 
temperatura , de temps, de 
magnetisme,sensor de 
llum.. 

instagram, snapchat, 
facebook,skype, 
wattsapp 

Instagram Clash royaegasle, 
gta V,call of duty 

escacs, poker(black 
jack) 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
15:57:40 

Si Wiko Ridge 
(android) 

Si Sensor de temperatura, 
sensor de posició, sensor 
de càmara (luminositat),  

Snapshat, instagram Whatsapp Clash Royale, Risk Scacs, BlackJack, 
Golden Texas, 
Poker,  

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
15:57:56 

Si IPhone 5s Si Sensor de 
temperatura,sensor de 
posició, sensor de 
lluminositat... 

Weather, google 
maps,càmera 

Snapchat no m'agraden black jack i el 
solitari 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/4/2016 
15:58:02 

Si Lg g3 S Si Termòmetre,sensor de 
posició.Sensor de 
velocitat,infraroig,bruíxola.s
ensor de so.Sensor llum, 

Termometre.Velocitat.
Gps 

Whatsapp Call of Duty Black 
ops 3,Gta 5 

Monopoly,Golden 
Texas 

Missions 
espacials, 
Pirates,  
Astronomia, 
astrologia, 
Física. 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
15:58:06 

Si iphone 
(IOS) 

Si sensor de la temperatura, 
sensor del batec, sensor de  
posició, sensor de 
lluminositat.... 

snapchat, instagram, 
whatsapp, google 
maps, ...... 

Instagram no gaire però 
m'agraden el color 
witch i geometry 
dash 

si, els ecacs i oca el 
parchis, baralles de 
cartes,.....  

Pirates Passar-m'ho bé, Pujar la 
nota, No fer classe 
"normal" 
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4/4/2016 
15:58:08 

Si Huawei G7 
(android) 

Si Sensor de temperatura, 
sensor de posició, sensor 
de velocitat, sensor de 
lluminositat, sensor de so. 

el temps, Tom tom, 
afinador. 

Whatsapp Si. Piano tiles, 
follow the line 

Si. El dog, pocker. Missions 
espacials, 
Vida 
quotidiana 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
15:58:11 

Si Samsung 
galaxy 
(android) 

Si sensor de temperatura, 
sensor de posició, sensor 
de velocitat, sensor de so, 
sensor de lluminositat. 

eltemps, gps, tom 
tom,. afinador. 

Whatsapp Si,  surgeon 
simulator i el 
minecraft 

si, el minotaure i el 
pocker. 

Superherois, 
vida 
quotidiana 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
15:58:11 

Si Samsung 
Galaxy 
(ACE 4) 

Si sensor de temperatura, 
sensor de posició, sensor 
de lluminositat....  

Snapchat, Intagram, 
google maps 

Instagram Rolling Sky, colour 
switch 

picktureca, hedbanz Superherois Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota 

4/4/2016 
15:58:11 

Si Samsung 
Galaxy 
(Android) 

Si Sensor de tacte, sensor de 
posició, sensor de 
temperatura, sensor de 
brillantor, sensor de flash... 

GPS, Cronometre, 
Càmera... 

Whatsapp Clash Royale i 
Counter Strike: 
Global Offensive 

Escacs i Risk Missions de 
guerra 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/4/2016 
15:58:30 

Si Iphone 
apple 

Si sensor de temperatura, de 
posició  

Gps, el temps, 
conómetre 

Whatsapp clash royale i Black 
Ops 3 

Domino i Parchís Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, No fer classe 
"normal" 

4/4/2016 
15:59:09 

Si Huawei 
(Android) 

Si temperatura, velocitat, 
temps  

bruixola, camara de 
fotos 

Twitter Minecraft, Rocket 
League 

 jocs Passar-m'ho bé 

4/4/2016 
15:59:31 

Si Huawei 
(Android) 

Si sensor de posició, sensor 
de temperatura, sensor de 
moviment,... 

google maps Instagram  escacs Missions 
espacials 

Aprendre alguna cosa 

4/4/2016 
15:59:35 

Si Ipod 6 (IOS) Si Sensor de temperatura, 
sensor de velocitat, sensor 
de posició, Sensor de 
lluminositat...                         

Snapchat, Instagram, 
whatsapp, google 
maps... 

Instagram clash of clans, 
minecraft, agar.io, 
plants vs zombies, 
crossy road... 

escacs, la oca, 
parchis, cartes... 

Pirates Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/4/2016 
16:01:02 

Si LG, 
Optimus P-
710 

Si   Whatsapp Counter strike: 
Global Offensive, 
Call of Duty: Black 
ops 3  

Rummy Cube Missions 
espacials, 
Pirates 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/5/2016 
15:41:32 

Si BQ Aquaris 
E4.5 

Si Micròfon, acceleròmetre...  Whatsapp  Monopoli, Poker Missions 
espacials 

Pujar la nota, No fer classe 
"normal", No espero res en 
particular 

4/5/2016 
15:42:07 

Si vodafone 
smart 
speed 6 
(android) 

Si accelerometre si quasi tots els jocs 
de conducció 

Whatsapp si, clash royale 
,gangstar vegas 

no Guerres No fer classe "normal" 

4/5/2016 
15:44:48 

Si WIKO, 
LENNY(And
roid) 

Si accelerometre, microfon whatsapp Whatsapp depenent de quins El monopoli i cartes Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota 

4/5/2016 
15:46:49 

Si samsung 
galaxi core2 

Si no  Instagram call of duty black 
ops3, lol 

no gaire pelicules Passar-m'ho bé, No fer 
classe "normal" 
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4/5/2016 
15:49:58 

Si Samsung 
core prime 

Si Camera, microfon. Camara, gravadora 
de veu... 

Instagram FIFA 16 i clash 
royale 

Monopoli i 
carcassone 

Missions 
espacials, 
Superherois, 
Pirates 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/5/2016 
15:51:01 

Si samsung 
galaxy 
alpha 

Si Càmera i micròfon Instagram  Instagram gta v i Call of Duty monopoli i parchis Missions 
espacials, 
Superherois, 
Pirates 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/5/2016 
15:53:25 

Si LG L-Bello Si   Whatsapp GuildWars, 
WorldOfWorldcraft 

 Superherois, 
llaminadures 

Passar-m'ho bé, No fer 
classe "normal" 

4/5/2016 
15:57:00 

Si Iphone 5s Si   Whatsapp SI sims4  NO Superherois, 
DONUTS & 
XUPAXUPS 

Passar-m'ho bé, Pujar la 
nota 

4/5/2016 
18:26:16 

Si Samsung 
Galaxy 
GRand Neo 
Plus 

Si accelerador no Whatsapp si, el POKÉMON i el 
STICK WAR 

si els Escacs i el 
Poker 

guerres 
mediabals 

No espero res en particular 

4/5/2016 
18:48:33 

Si iPhone 5s Si termòmetre El Snapchat fa servir 
el termòmetre. 

Whatsapp crossy road el quién es quién Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé 

4/5/2016 
19:16:06 

Si Samsung 
Galaxy 
Grand 
Prime 

Si No No Instagram NBA 2k 16  i FIFA 
16 

Si, Monopoly i Risk vidiojocs i 
esports 

No espero res en particular 

4/5/2016 
19:30:22 

Si Alcatel 
Onetouch 
C7 
(Android) 

Si no coneixo cap sensor del 
meu mòbil perque mai m'hi 
he fixat 

El Gps Whatsapp Lego Marvel 
superheroes i 
minecraft 

Munchin i Magic Superherois, 
Naruto(un 
manga) 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, No fer classe 
"normal" 

4/5/2016 
22:04:35 

Si BQ Aquaris 
M4.5 
(Android) 

Si Accelerometre, sensor de 
llum, GPS i no en sé més 

Google maps Whatsapp  Si, Party & Co i 
Monopoly 

Missions 
espacials 

No fer classe "normal" 

4/6/2016 
20:02:57 

Si huawei Si   Instagram si m'agraden el 
NBA2k16 i el lol 

no m'agraden gaire Superherois Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/6/2016 
21:54:15 

Si Samsung 
Galaxy 
Trend Plus 

Si no  no Whatsapp no Pictionari i el 
rummikub 

espies Aprendre alguna cosa, No 
fer classe "normal" 

4/6/2016 
22:36:15 

Si iPhone 3C ( 
iOS) 

Si no No Whatsapp Piano tiles No Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/7/2016 
17:37:51 

Si ios Si no no Whatsapp si no Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/7/2016 
17:43:13 

Si bq aquaris 
e5 hd 

Si   Instagram   Superherois Passar-m'ho bé 

4/7/2016 
18:14:27 

Si Samsung 
Galaxy J1 

Si google maps, meteosat   Whatsapp Sí, Hill climb racing Sí, el pictureca i el 
parxís 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 
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4/7/2016 
19:21:14 

Si Iphone 6 Si   Whatsapp  m'agraden els 
escacs i el parxís 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/7/2016 
19:36:58 

Si Samsung 
Galaxy 
CORE 2 

Si no  Instagram Jocs de ketchapp  tecnologia: 
telefons 
mobils, 
ordinador... 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/7/2016 
20:22:17 

Si iphone 6 s Si el termòmetre i el sensor 
per la empremta del dit 

 Instagram clash of clans i 
simcity 

monopoly, party&co Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/7/2016 
21:24:10 

Si Iphone 4s Si   Instagram Si, els sims No Missions 
espacials, 
Superherois, 
Pirates 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, No fer classe 
"normal" 

4/7/2016 
22:01:03 

Si Sony Xperia 
SP 

Si No. No. Whatsapp NBA 2K16 i no sé 
qin més posar. 

Talismán y 
Aventureros al tren 

Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

4/7/2016 
22:02:16 

Si Samsung 
Galaxy 
Grand Neo 
Plus 

Si   Instagram  Parxis i els jocs de 
cartes 

Superherois De tant en tant fer alguna 
cosa innovadora 

4/7/2016 
23:44:58 

Si Iphone 5s Si L' acceleròmetre, el 
giroscopi, el termòmetre, el 
sensor d'aproximitat i el 
sensor d'empremtes 
digitals. 

Hi ha aplicacions que 
ja són incloses de 
fàbrica, com 
l'aplicació de "Temps" 
que fa servir el 
termòmetre. D'altre 
banda hi ha el 
"What's App" que fa 
servir el sensor de 
pròximitat i 
l'acceleròmetre i el 
giroscopi. 

Instagram No. Sí, però no massa. 
Els que més 
m'agraden són el 
"Jungle speed" i el 
"Rummikub". 

Inspectors 
que resolen 
un crim o un 
enigma. 

Aprendre alguna cosa, No 
fer classe "normal" 

4/8/2016 
21:07:59 

Si Huawei 
Ascend 
G630-U20 

Si No ho se No ho se, però vaig 
tenir una aplicació 
que et prenia els puls 
amb la llum de la 
llinterna 

Whatsapp Si que m'agraden 
però no hi jugo i no 
en tinc. 

No m'agraden tant  
com els jocs digitals 
però es que casi 
mai jugo. 

Missions 
espacials, 
enigmes 

Passar-m'ho bé, No fer 
classe "normal" 

4/11/2016 
19:48:42 

No    termometre no Skype no si, la oca i el parxis películes Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa 

4/12/2016 
8:39:44 

Si LG G3 S Si No se cap No Instagram GTA 5 Call of dutti no Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé 

4/20/2016 
19:41:10 

Si iphone 5 Si no en coneixo cap no Whatsapp call of duty black 
ops 3, slither.io 

no m'agraden investigadors Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 
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4/28/2016 
20:52:54 

Si IPhone 5 Si termòmetre, acceleròmetre La del termòmetre, i 
la de qualsevol joc en 
que s'hagi de moure, 
físicament, el mòbil 
per jugar 

Whatsapp Sí: Call of Duty 
BO3, Clash Royale 

No Misteris 
històrics, del 
passat. 

Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, No fer classe 
"normal" 

4/29/2016 
16:49:57 

Si Iphone 6s Si   Instagram Slither.io, sims No Música,famos
os,.. 

No espero res en particular 

4/30/2016 
13:11:39 

Si Samsung 
Galaxy Ace 
2 

No  Algún joc. Whatsapp Call of Duty, GTA Escacs Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé, No fer 
classe "normal" 

5/1/2016 
19:05:41 

Si BQ M5 No Tèrmic Termòmetre Whatsapp Agar.io i Clash 
royale 

 Pirates Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

5/4/2016 
10:19:56 

Si Alcatel one 
touch x'pop 

Si sensor termometre  Snapchat   Superherois Passar-m'ho bé, Aprendre 
alguna cosa, Pujar la nota, 
No fer classe "normal" 

5/4/2016 
19:43:35 

Si LG  g2 mini Si no conexo cap sensor No conexo cap  Whatsapp Si m'agraden pero no jugo cap videojoc  Missions 
espacials, 
Pirates 

Passar-m'ho bé 

5/5/2016 
14:06:22 

Si nokia lumia Si no coneixo google maps, detecta 
a on ets  

Whatsapp no no Missions 
espacials 

Passar-m'ho bé 
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2. Enquesta posterior a la realització de la gimcana 

 Enunciat 

Pregunta 1: T’ha agradat l’activitat? 

Pregunta 2: Tornaries a fer-la 

Pregunta 3: Has après o repassat alguna cosa? 

Pregunta 4: Què t’ha agradat més de l’activitat? 

Pregunta 5: Què t’ha agradat menys de l’activitat? 

 Resultats 

Resposta 
alumnes 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 Molt d'acord D'acord D'acord El scratch Construir la N 

2 D'acord D'acord D'acord El treball fora de classe Que no hi hagi premi per 
tots 

3 D'acord D'acord D'acord Crossword N 

4 Molt d'acord D'acord D'acord M'ha agradat més l'activitat 
del Scratch 

 

5 Molt d'acord D'acord D'acord M'he sentit a gust amb qui 
he estat i m'ha agradat molt 
l'activitat 

Que no hi hagi premi per 
tots 

6 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord El de fer la W El crossword 

7 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord La emocó de estar tots junts i aprendre al mateix temps 

8 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord Crossword  

9 En desacord D'acord D'acord Scratch  

10 D'acord D'acord D'acord El premi m'ha agradat. Molt 
original! 

 

11 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord Crossword  

12 D'acord D'acord D'acord El premi  Els grups 

13 D'acord D'acord D'acord El premi Els grups 

14 D'acord D'acord Molt d'acord Crossword Construir la N 

15 Molt d'acord D'acord D'acord Scratch W 

16 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord El premi Crossword 

17 D'acord Molt d'acord Molt d'acord Programació Scratch  

18 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord M'ha agradat més el crossword, però no hem tingut 
temps 

19 Molt d'acord Molt d'acord D'acord Construir la N Fer crossword 

20 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord Tot en general M'ha agradat tot 

21 Molt d'acord D'acord Molt d'acord Crossword Construir la N 

22 En desacord D'acord D'acord Scratch W 

23 D'acord D'acord Molt d'acord Scratch Fer la W 

24 D'acord D'acord Molt d'acord M'ha agradat la de la N i el 
crossword 

La W i el Scratch (era molt 
fàcil) 

25 D'acord D'acord Molt d'acord Utilitzar eines per poder 
resoldre els problemes 

Ja que ens situem en un 
espai o temps concret 
podria ser més realista. 
L'activitat de mesurar 
angles 

26 Molt d'acord Molt d'acord D'acord Construir la eina (W) bueno 
en realitat tot m'ha agradat 

Res, tot ha sigut divertit 

27 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord Scratch Sincerament, tot estava 
molt bé, m'ha agradat tot 

28 D'acord D'acord D'acord Doncs el treball en equip i 
les monedes del Póker 

Algunes proves eren 
massa difícils 
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29 D'acord D'acord D'acord El Scratch Tenir que dibuixar la W tan 
complicadament 

30 Molt d'acord Molt d'acord D'acord La part dels mots encreuats L'activitat de la W 

31 D'acord D'acord Molt d'acord Que haguéssis de reunir 
pistes per guanyar 

Que hi havia algunes una 
mica difícils i que hi havia 
poc espai 

32 D'acord D'acord Molt d'acord Scratch Fer la W 

33 D'acord D'acord D'acord Estava molt currat i 
organitzat, molt original! 

Era difícil i hi havia poc 
temps 

34 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord L'activitat de l'Scratch L'activitat de la W, molt 
complicada 

35 Molt d'acord D'acord D'acord El que m'ha agradat més 
ha estat l'activitat de 
dissenyar l'eina i retallar-la 

El que m'ha agradat menys 
és la d'scratch perquè era 
massa fàcil, et donaven 
tots els problemes resolts 

36 Molt d'acord Molt d'acord D'acord El que més m'ha agradat 
ha sigut poder repassar 
conceptes oblidats de 
manera divertia 

L'organització, ha estat una 
mica descompensada 

37 Molt d'acord Molt d'acord D'acord El fet de guanyar monedes 
quan es resolen els 
problemes 

Poques activitats, fetes en 
un espai petit 

38 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord El que més m'ha agradat 
és poder fer el Scratch en 
grup i utilitzar fitxes de joc 

El que menys m'ha agradat 
ha sigut fer la W perquè era 
molt liós 

39 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord M'ha agradat més fer 
aquella N 

Poca cosa però la N no 
m'ha agradat gaire perquè 
s'havia de fer moltes coses 

40 Molt d'acord Molt d'acord Molt d'acord El que més m'ha agradat 
de la activitat, ha estat el 
joc del Scratch 

No m'ha agradat gaire 
l'activitat de muntar la W 

41 Molt d'acord D'acord D'acord M'ha agradat molt construir 
la lletra N 

No m'ha agradat lo de la W 

42 D'acord Molt d'acord D'acord Construir la N L'activitat de la W 
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1. Resum de l’activitat 

Es planteja una activitat de síntesi a 4t d’ESO que consisteix a una gimcana constituïda per 
diverses proves relacionades amb el temari treballat al llarg del curs a l’assignatura de tecnologia. 

Per tal de fer l’experiència més engrescadora i entretinguda, s’aplicaran alguns elements típics 
dels jocs/videojocs a la dinàmica de la gimcana, com ara una línia argumental molt definida, un 
sistema de monedes del joc que permetrà recompensar els alumnes pel bon desenvolupament 
de les proves, una taula de classificació que mostri l’evolució de cada grup d’alumnes i, finalment, 
un llistat de recompenses que es podran bescanviar per les monedes guanyades durant el joc. 

Per tractar-se d’una activitat de síntesi de tot el curs, es durà a terme a finals del tercer trimestre. 
Tindrà una durada aproximada de 4h i es durà a terme en grups de 3 o 4 alumnes. Per tal de 
poder gestionar-la millor, es repetirà la gimcana per cada grup de 4t d’ESO, de manera que com 
a màxim hi hagi uns 30 alumnes participant alhora. 

 

2. Curs i unitats didàctiques 

Les proves que constitueixen la gimcana es basen en el temari impartit a l’assignatura de 
Tecnologia de 4t d’ESO. La Taula 1 recull les unitats didàctiques (UD) que es treballen en aquest 
curs, d’acord a la programació anual de la nostra macroprogramació, i la prova que anirà 
associada a aquella UD. 

Taula 1. Programació anual de les unitats didàctiques i proves associades. Font: 
Elaboració pròpia 

Núm. Unitats didàctiques Prova 

Bloc 1. Comunicacions + Habitatge (1r trimestre) 

1 Comunicacions 1 

2 Característiques i accés a l’habitatge 2 

3 Instal·lacions i manteniment de l’habitatge 3 

Bloc 2.  Electrònica + Pneumàtica i hidràulica (2n trimestre) 

4 Electrònica analògica 4 

5 Electrònica digital 5 

6 Pneumàtica i hidràulica 6 

Bloc 3. Control i automatització (tercer trimestre) 

7 Tecnologia de control 7 

8 Robòtica 8 

  
 
La descripció de cadascuna de les proves es troba a l’apartat 9. 
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3. Objectius formatius 

El finalitzar l’activitat, l’alumne serà capaç de: 

- Cooperar amb els companys, expressant les idees pròpies i escoltant els demés. 

- Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, 
la salut i el benestar individual i col·lectiu i la societat en general. 

- Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes 
operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o 
per a la representació i disseny d’objectes o processos. 

- Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics. 

Els objectius específics de cada prova, associada alhora a una unitat didàctica, es troben definits 
al punt 9. 

4. Competències bàsiques i específiques 

Les competències bàsiques que l’alumne treballarà al llarg de l’activitat són: 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
- Competència digital 
- Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor 
- Competència d’aprendre a aprendre 
- Competències socials i cíviques. 

 

 Les competències específiques de l’assignatura de tecnologia que es tindran en compte són: 

- CB7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del 
seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació 
i en l’impacte mediambiental. 

- CB8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 

- CB9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

- CB11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana. 

5. Preparació prèvia 

Prèviament a la realització de la gimcana, es passa un qüestionari als estudiants per conèixer 
les seves preferències en la temàtica de la gimcana. En funció del resultat, es farà servir un fil 
conductor o un altre. El fet de fer participar els alumnes en l’elecció de l’argument ens garanteix 
que com a mínim la temàtica escollida els hi sigui propera i parteixin amb una bona predisposició 
a realitzar l’activitat. Encara que les proves ja estaran definides, l’enquesta s’ha de lliurar amb 
una antelació suficient que permeti adaptar el fil conductor a la temàtica que surti escollida. El 
mitjà de difusió serà el Campus Virtual del centre, i es pot crear el formulari amb Google Forms, 
els qüestionaris del Moodle, o bé una altra eina que permeti obtenir les respostes de forma 
immediata a mesura que les van responent. 

6. Formació dels grups 

La setmana d’abans, es faran els grups per a l’activitat, que consistiran en 3 o 4 alumnes 
(depenent del nombre total d’alumnes a l’aula) i que els farà el professor de forma aleatòria per 
garantir la seva heterogeneïtat. La manera de fer que els grups siguin aleatoris serà repartir 
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targetes amb diferents figures (veure Figura 1) als alumnes de forma successiva, per després 
agrupar els alumnes que tinguin la mateixa figura. El nombre de figures s’ajustarà depenent del 
nombre d’alumnes de la classe. Per exemple, en una classe de 28 alumnes es faran 4 targetes 
amb 7 figures diferents, de manera que surtin grups de 4 alumnes. 

 

Figura 1. Exemples de targetes a repartir als alumnes per fer grups. Font: elaboració 
pròpia. 

El primer que han de fer els equips de cara a la setmana següent serà posar-se un nom i 
dissenyar la insígnia que els identificarà (que haurà d’incloure la figura assignada). La insígnia 
l’hauran d’imprimir o dibuixar i portar-la visible durant tota la gimcana. 

7. Zona d’execució 

La gimcana es durà a terme dins el recinte del centre, a diferents espais com ara el taller, l’aula 
del grup en qüestió, l’aula d’informàtica, el pati, etc. 

8. Gestió de l’activitat per part dels docents 

La interacció entre els grups d’alumnes i els docents es farà mitjançant l’aplicació mòbil 
Instagram. Per tant, els alumnes hauran de portar com a mínim un mòbil per grup, i fer-se 
prèviament un nou usuari amb el nom que s’hagin posat. En començar l’activitat, es donaran les 
directives que ha de seguir cada grup (a quina prova s’ha de dirigir cadascú) amb la primera 
publicació de l’administrador (professor) al perfil oficial de l’activitat a Instagram. Cada grup 
demostrarà la finalització de cada grup via Instagram, ja sigui pujant una fotografia o un vídeo 
segons s’indiqui, i seguidament l’administrador donarà instruccions per portar a terme la següent 
prova, i així successivament.  

Com a mínim, hi haurà un docent fent d’administrador a Instagram, enviant les proves, valorant-
les i actualitzant el marcador de progrés. Hi haurà un professor addicional (com a mínim) voltant 
per les proves resolent dubtes i assegurant el bon desenvolupament de l’activitat. 



Annex 2: Una altra aplicació: activitat de síntesi a 4t d’ESO 5 
   

9. Mecàniques del joc 

Per tal de motivar els alumnes i dotar de significat el seu procés d’aprenentatge, s’agafen alguns 
elements característics dels videojocs: un fil conductor, una identitat virtual, l’ús de monedes del 
joc, un marcador de progrés, pistes per desxifrar un missatge final i recompenses pels 
guanyadors. 

 Fil conductor 

Es considera molt important l’existència d’un fil conductor que serveixi d’element connector de 
les proves, enlloc de tractar-se de proves aïllades. D’aquesta manera es motiva els alumnes a 
anar superant les diferents proves per arribar a un objectiu global final, establert d’acord amb la 
temàtica escollida. 

Tal com s’ha explicat al punt 5, la temàtica serà escollida pels alumnes a través d’un qüestionari 
que se’ls hi passarà prèviament a la realització de l’activitat. Les proves seran les mateixes sigui 
la temàtica que sigui, però el professor haurà d’adaptar l’explicació de la connexió entre elles en 
base al fil conductor escollit. 

 Monedes virtuals 

Existiran tres tipus de monedes virtuals al joc: 

- Monedes blaves: fan referència als aspectes conceptuals de la prova. 
- Monedes verdes: fan referència als aspectes procedimentals de la prova. 
- Monedes vermelles: fan referència als aspectes actitudinals i habilitats socials 

demostrades durant tota la gimcana. 

Quan un equip finalitzi una prova i l’administrador (docent) rebi el resultat, aquest últim avaluarà 
la seva qualitat en base als criteris d’avaluació establerts per a cada prova, i assignarà al grup el 
nombre de monedes blaves i verdes que cregui convenient. A cada prova es poden aconseguir 
un nombre total de 10 monedes (entre blaves i verdes), excepte a la prova 1, que només 
s’aconseguiran un total de 5 monedes. El nombre de monedes de cada tipus que es poden 
aconseguir a cada prova es troba definit a les instruccions de la prova en qüestió, i es resumeix 
a la Taula 2. 

Taula 2. Resum de monedes màximes que es poden aconseguir a cada prova. Font: 
elaboració pròpia. 

 Monedes blaves Monedes verdes 

Prova 1: Mots encreuats xarxes de comunicació 4 1 

Prova 2: Troba la millor oferta d’habitatge 4 6 

Prova 3: Estalviem energia per un futur millor 5 5 

Prova 4: Controlem el nivell d’il·luminació d’un LED 3 7 

Prova 5: Dissenyem un sistema d’accionament d’una 
alarma 

6 4 

Prova 6: Construeix el teu circuit pneumàtic 4 6 

Prova 7: Cercant un llaç tancat 7 3 

Prova 8: Segueix el color 2 8 

TOTAL 35 40 
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En finalitzar la gimcana, es repartiran un total de 10 monedes vermelles per cada grup atenent 
al aspectes actitudinals i habilitats socials demostrades al llarg de tota l’activitat, com ara ajudar 
als companys, sentit de la responsabilitat, respecte als demés, fair play, etc. 

Per tant, com a màxim cada equip podrà obtenir 35 monedes blaves, 40 verdes i 10 vermelles. 

 Marcador de progrés 

L’administrador publicarà amb una freqüència aproximada de 30 minuts una imatge a Instagram 
amb el rànquing de monedes virtuals de cada equip. 

 

Figura 2. Exemple de marcador de progrés. Font: elaboració pròpia. 

 Recompenses 

Quan finalitzi l’activitat, cada grup podrà bescanviar les seves monedes per la recompensa 
acordada entre tots els seus membres. Només podran escollir una de les recompenses de la 
taula, i la prioritat a l’hora d’escollir vindrà determinada pel nombre total de monedes que tingui 
cada grup (blaves + verdes + vermelles). 

 La taula de recompenses estarà definida des del principi de l’activitat.  

Taula 2. Taula de recompenses.  Font: elaboració pròpia. 

Recompensa Monedes 
blaves 

Monedes 
verdes 

Monedes 
vermelles 

0,5 punts addicionals a la nota final de l’assignatura 30 35 9 

0,3 punts addicionals a la nota final de l’assignatura 25 30 8 

0,1 punt addicional a la nota final de l’assignatura 20 25 7 

Descartar la nota del control més baixa de l’assignatura 25 30 8 

Berenar per a tot als membres del grup a la cafeteria 
del centre (refresc + entrepà) 

25 30 8 

Refresc per a tots els membres del grup a la cafeteria 
del centre 

20 25 7 
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10. Descripció de les proves 

Es dissenyen les proves de manera que, en general, es puguin avaluar aspectes: 

- Conceptuals: es tractarà de problemes de resolució ràpida o preguntes relacionades 

amb el temari fet al llarg del curs, on els alumnes demostraran els coneixements teòrics 

sobre la matèria. 

- Procedimentals: els alumnes hauran de demostrar les seves habilitats al taller o fent ús 

de les eines TIC mitjançant petites activitats pràctiques. 

Al llarg de la gimcana, també s’avaluarà l’actitud dels alumnes i les seves habilitats socials, 
como ara el treball en equip, el respecte als altres, l’aplicació de les mesures de seguretat al 
taller, etc. 

A continuació es mostra una fitxa amb la descripció de cadascuna de les proves, incloent: 

- Títol 

- Localització 

- Durada aproximada 

- Continguts 

- Objectius 

- Criteris d’avaluació 

- Descripció 

- Monedes màximes a aconseguir 

- Procediment per notificar a la seva finalització 

 

Aquestes fitxes seran semblants a les que se’ls hi facilitarà als alumnes a la localització de cada 
prova perquè els serveixi de guia del que han de fer. La introducció a la prova i la seva descripció 
es podrà modificar per adaptar-la al fil conductor de la gimcana (les següents fitxes només 
mostren una descripció genèrica). 

 Prova 1: Comunicacions 

Títol: Mots encreuats xarxes de comunicació 
Localització: Aula 
Durada aproximada: 10’ 
Continguts: 

- Definició dels elements de comunicació. 

- Descripció les característiques de les diferents xarxes de comunicació. 

- Reconeixement les aplicacions de les xarxes de comunicació. 

Objectius: 
- Identificar els elements de comunicació. 

- Descriure les tipologies de xarxa de comunicació. 

Criteris d’avaluació: 

- Descriure correctament els elements de comunicació. 

- Reconèixer les tipologies de xarxes de comunicació. 

- Reconèixer les aplicacions de les xarxes de comunicació. 

Descripció: Cada grup disposaran d’uns mots encreuats amb definicions dels elements de 
comunicació i les xarxes de comunicació que hauran de resoldre. 
Monedes màximes a aconseguir: 5 
    Blaves (conceptes): 4 
    Verdes (procediments): 1 
Procediment per notificar la seva finalització: Puja una foto dels mots encreuats resolts a 
Instragram. 
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 Prova 2: Habitatge 

Títol: Troba la millor oferta d’habitatge 
Localització: Aula informàtica 
Durada aproximada: 20’ 
Continguts: 

- Elements que condicionen un habitatge: situació, característiques bàsiques, estètica. 

Objectius:  
- Conèixer les característiques i els elements de l’habitatge. 
- Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball així 

com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics. 

Criteris d’avaluació:  

- Analitzar i entendre les característiques bàsiques dels habitatges. 

- Tenir criteris per decidir la qualitat d’una oferta de lloguer o compra trobada a algun cercador 

d’habitatge a Internet. 

Descripció: A través dels principals cercadors d’habitatge d’Internet (fotocasa.es, habitaclia.com, 
idealista.com, pisos.com, etc.), es tracta de proposar que busquin una oferta de lloguer de pis que 
considerin competent, dins la ciutat on es troba el centre i amb unes condicions prèvies determinades 
(per exemple, superfície mínima, nombre d’habitacions mínim, preu màxim) i justifiquin perquè ho 
creuen així. 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 4 
    Verdes (procediments): 6 
Procediment per notificar la seva finalització: Un cop hagin localitzat el pis de lloguer que encaixa 
amb les característiques donades, han de pujar a Instagram un petit vídeo d’un minut com a màxim 
en el que expliquin les característiques de l’habitatge i justifiquin la seva elecció. 

 

 Prova 3. Domòtica 

Títol: Estalviem energia per un futur millor 
Localització: Aula 
Durada aproximada: 30’ 
Continguts: 

- Aplicació de mesures per garantir l’eficiència energètica. 
- Identificació dels elements de consum energètic de la llar.  
- Coneixement dels avantatges que aporta una instal·lació domòtica. 

Objectius: 
- Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i 

social tot cercant propostes sostenibles. 
- Valorar de forma crítica els avenços tecnològics i la seva influència en el medi ambient. 

Criteris d’avaluació: 
- Interpretar correctament les factures d’electricitat. 
- Identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per comprendre’n el 

funcionament i el cost de la seva utilització. 
- Proposar estratègies d’estalvi d’energia a la llar així com d’automatització. 

Descripció: A partir de les factures dels darrers 12 mesos d’una casa unifamiliar, el grup d’alumnes 
haurà d’analitzar la facturació per a entendre el comportament del consum energètic. Un cop entès 
el comportament del consum, han de detectar quins elements són els que més energia consumeixen 
i finalment, proposar tres millores que es podrien dur a terme per estalviar energia. 
Monedes màximes a aconseguir: 

Blaves (conceptes): 5 
Verdes (procediments): 5 

Procediment per notificar la seva finalització: Un cop hagin fet una llista o dibuixat sobre el plànol 
les tres millores que aplicarien, han de fer-li una fotografia i penjar-la a Instagram. 
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 Prova 4. Electrònica analògica 

Títol: Controlem el nivell d’il·luminació d’un LED 
Localització: Taller 
Durada aproximada: 30’ 
Continguts: 

- Ús del polímetre com a eina de mesura de magnituds elèctriques. 

- Funcionament del potenciòmetre. 

- Simbologia associada als circuits electrònics. 

- Codi de colors de les resistències segons el seu valor en Ohms. 

- Ús de la protoboard per fer muntatges electrònics senzills amb els components bàsics. 

Objectius: 
- Fer mesures de magnituds elèctriques amb el polímetre. 

- Identificar la simbologia associada als circuits electrònics. 

- Identificar el valor en Ohms d’una resistència a partir del seu codi de colors. 

- Realitzar muntatges electrònics senzills amb la protoboard i els components electrònics 

bàsics. 

Criteris d’avaluació: 

- Mesurar correctament la resistència màxima i mínima del potenciòmetre amb el polímetre. 

- Escollir la resistència adequada d’acord amb l’esquema, segons el seu codi de colors. 

- Realitzar el muntatge correctament partint de l’esquema elèctric. 

- Explicar el paper que juga el potenciòmetre en el muntatge. 

Descripció: 
Els alumnes hauran de mesurar amb el polímetre la resistència màxima i mínima d’un potenciòmetre 
i després fer el muntatge sobre la protoboard del següent circuit electrònic: 

 
Hauran d’escollir la resistència que correspongui a 220 Ohms d’entre diverses resistències a partir 
del seu codi de colors (la taula per calcular la resistència la tindran al taller). 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 3 
    Verdes (procediments): 7 
Procediment per notificar la seva finalització: Hauran de fer un vídeo d’un minut com a màxim 
dient la resistència màxima i mínima del potenciòmetre, mostrant la resistència escollida (que es vegi 
el codi de colors) i mostrant com varia la il·luminació del LED quan variem la resistència del 
potenciòmetre. El vídeo l’hauran de pujar a Instagram. 
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 Prova 5: Electrònica digital 

Títol: Dissenyem un sistema d’accionament d’una alarma 
Localització: Aula 
Durada aproximada: 20’ 
Continguts: 

- Construcció de taules de veritat a partir d’una expressió booleana. 

- Representació de logigrames i obtenció de la seva funció lògica a partir d’una taula de veritat. 

- Simplificació de circuits lògics amb els mapes de Karnaugh. 

Objectius: 

- Dissenyar circuits lògics senzills a partir d’una expressió booleana. 

Criteris d’avaluació: 

- Construir la taula de la veritat. 

- Obtenir la funció lògica corresponent i simplificar-la. 

- Dibuixar l’esquema del circuit lògic. 

Descripció: Es planteja als alumnes el següent problema: 
Volem dissenyar un sistema que accioni una alarma a través de tres polsadors a, b i c. L’alarma 
només sonarà quan es compleixi una de les condicions següents: 

- a desactivat, b activat c desactivat. 

- a activat, b desactivat i C activat. 

- a activat, b activat i C activat 

Determineu l’equació de la funció lògica corresponent i simplifiqueu-la, dibuixeu el logigrama i 
l’esquema del circuit que compleixi les condicions establertes. 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 6 
    Verdes (procediments): 4 
Procediment per notificar la seva finalització: Heu de fer una foto a la resolució del problema i 
pujar-la a Instagram. 
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 Prova 6: Pneumàtica i hidràulica 

Títol: Construeix el teu circuit pneumàtic 
Localització: Aula 
Durada aproximada: 20’ 
Continguts:  

- Descripció del circuit  pneumàtic i dels seus components. 

- Identificació i manipulació dels elements fonamentals d’un circuit pneumàtic. 

- Elaboració de circuits pneumàtics senzills. 

Objectius:  

- Identificar els components de sistemes pneumàtics bàsics i la funció que realitzen. 

- Dissenyar circuits pneumàtiques senzills. 

Criteris d’avaluació: 

- Dissenyar un circuit pneumàtic amb funció específica. 

- Identificar els components d’un circuit pneumàtic i entendre el seu funcionament 

Descripció: A partir d’unes fitxes amb els elements que composen un circuit pneumàtic, hauran de 
realitzar l’esquema d’un circuit pneumàtic d’aire comprimit. 

 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 4 
    Verdes (procediments): 6 
Procediment per notificar la seva finalització: Han de pujar una foto del circuit resultant a 
Instagram i explicar molt breument el seu funcionament.  
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 Prova 7: Tecnologia de control 

Títol: Cercant un llaç tancat 
Localització: A tota l’escola 
Durada aproximada: 20’ 
Continguts: 

- Composició d’un sistema automàtic: elements. 
- Sistemes de control de llaç obert i llaç tancat. 
- Anàlisi del funcionament de sistemes automàtics. 

Objectius: 
- Descriure les característiques i elements d’un sistema automàtic 
- Distingir entre sistema de control de llaç obert i tancat. 

Criteris d’avaluació: 
- Elaborar esquemes que mostrin el funcionament d'un sistema de control automàtic. 
- Explicar la seva funció i descriure els components. 
- Diferenciar entre un sistema de control de llaç obert i de llaç tancat. 

Descripció: Han de pensar en algun automatisme en llaç tancat de caràcter elèctric, electrònic o 
mecànic que hi hagi a l'escola. S’han de desplaçar fins aquell punt i han de fer un esquema en paper 
amb tots els elements que el formen i gravar un vídeo on expliquin el detall del funcionament, 
justificant perquè és de llaç tancat. 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 7 
    Verdes (procediments): 3 
Procediment per notificar la seva finalització:  Han de fer un vídeo d’un minut com a màxim 
explicant les respostes i on es vegi clarament l’esquema que han dibuixat. 
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 Prova 8: Robòtica 

Títol: Segueix el color 
Localització: Pati 
Durada aproximada: 30’ 
Continguts:  

- Ús de sensors per controlar un element extern de sortida en funció de la lectura del sensor. 
- Algorismes de processos senzills i codificar-los en un llenguatge apropiat, tot aplicant-los al 

control de robots a través de l’ordinador. 
- Control i programació de robots. 
- Microcontroladors programables per ordinador: Arduino. 

Objectius:  
- Identificar els components de sistemes pneumàtics bàsics i la funció que realitzen. 

- Dissenyar circuits pneumàtiques senzills. 

Criteris d’avaluació: 
- Introduir petites modificacions al codi del robot que demostri que comprenen com respon el 

dispositiu davant dels canvis de les condicions de l’entorn. 
- Comprovar que el dispositiu actua de forma esperada segons els nous requeriments. 

Descripció: En aquesta prova hauran d’utilitzar el robot seguidor de línies. Disposen del següent 
circuit acotat per un contorn negre que delimita l’espai al terra on es pot moure el robot. Dins hi ha 
un circuit format per diferents carrers de colors diferents (groc, blau, vermell).  

 
Els alumnes han de modificar el codi del programa de control del robot, de forma que recorri els 3 
circuits possibles, reconeixent el color i mostrant el seu nom pel display. Les proves només seran 
vàlides si el robot es mou de manera autònoma sense ajuda de cap tipus. 
Monedes màximes a aconseguir: 10 
    Blaves (conceptes): 2 
    Verdes (procediments): 8 
Procediment per notificar la seva finalització: Han de fer un vídeo d’un minut mostrant els 
recorreguts del robot, i pujar-lo a Instagram. 

 

 
Si es suma tot el temps aproximat per a realitzar cadascuna de les proves surten 3h. Es deixa 
una hora addicional per tal d’anar d’una prova a una altra i per entregar els resultats de les proves 
i donar temps a l’administrador d’avaluar-les. 
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11. Planificació i temporització de l’activitat 

 Abans de l’activitat 

Al principi de l’activitat, es lliura a cada grup una fitxa amb les normes de la gimcana, l’itinerari 
del seu equip i la primera prova. 

Un mes abans Es lliura un qüestionari als alumnes per escollir la temàtica de la 
gimcana. 

Una setmana 
abans 

Es donen les instruccions als alumnes, explicant les mecàniques del 
joc (monedes, marcador de progrés i recompenses) i es fan els grups. 

Un dia abans Es recorda que es facin un compte d’Instagram per grup, que afegeixin 
a l’administrador (es dona el seu nom d’usuari), i que portin la insígnia 
del grup visible al dia següent durant l’activitat. 

 Durant l’activitat 

En començar 
(minut 0) 

L’administrador envia un missatge privat a cada grup amb les 
instruccions per dirigir-se a la primera prova. 

A l’inici de cada 
prova 

A la localització de cada prova, els grups trobaran una fitxa amb el títol 
de la prova, la durada aproximada (i recomanada), les instruccions per 
dur-la a terme, el nombre màxim de monedes que poden aconseguir 
de cada tipus (blaves i verdes), i la manera de notificar la seva 
finalització (pujar a Instagram una foto, un vídeo, etc.) 

Durant cada prova Un professor (o més) que no sigui l’administrador anirà rotant per les 
diferents proves comprovant la correcta execució de les mateixes i 
resolent els possibles dubtes dels alumnes. Si un grup d’alumne 
sol·licita a l’administrador ajuda que no es pugui resoldre via mòbil, 
l’administrador si ho creu convenient ho notificarà al professor 
addicional per què aquest doni suport a l’equip en qüestió. 

En finalitzar cada 
prova 

Quan l’equip hagi acabat la prova, notificarà a l’administrador la seva 
finalització de la manera que s’indiqui a la fitxa (pujar una foto a 
Instagram, un vídeo, etc.). Un cop rebut el resultat de la prova, 
l’administrador enviarà al grup la localització de la següent prova i 
després avaluarà el resultat i anotarà al marcador de progrés el nombre 
de monedes de cada tipus assignat a aquell grup en aquella prova. 

Cada 30 minuts L’administrador publicarà el marcador de progrés amb el rànquing de 
monedes de cada grup cada 30 minuts aproximadament. 

 Després de l’activitat 

En finalitzar 
l’activitat (a les 4 
hores) 

Es reunirà a tots els grups a l’aula (o a un altre espai), encara que no 
hagin acabat totes les proves,  i es mostrarà el marcador de progrés en 
el seu estat final. Es repartiran les monedes d’actitud i habilitats socials 
(vermelles) en consens amb el què hagin observat tots els professors 
participants, i es sumarà el total de monedes de cada grup. Per ordre 
de nombre de monedes, cada grup anirà escollint la seva recompensa 
del tauler de recompenses. 
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12. Avaluació de l’activitat 

L’avaluació de l’activitat té en compte aspectes conceptuals, procedimentals i actitudinals. La 
pròpia mecànica del joc permet anar avaluant aquests aspectes a mesura que avança la gimcana  
a través de les monedes de joc. 

El resultat del joc pot derivar, d’acord amb la taula de recompenses i en cas que els alumnes ho 
decideixin així, en un augment de la nota final de l’assignatura. És a dir, l’activitat no penalitzarà 
la nota final, sinó que servirà de bonificació.  
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En aquest annex es recullen algunes aplicacions mòbil que s’han trobat interessants per a fer-
les servir en el disseny de noves proves de la gimcana que es presenta en aquest Treball Final 
de Màster. La majoria es tracta d’aplicacions de mesura de magnituds físiques que fan servir els 
sensors del mòbil per emular eines quotidianes. 

Existeixen moltes aplicacions que fan funcions similars a les que es presenten a continuació, 
però s’han triat aquestes per la seva claredat i simplicitat d’ús. Val a dir que es tracta d’aplicacions 
gratuïtes i compatibles amb el sistema operatiu Android. Per a futurs estudis, es podrien buscar 
aplicacions equivalents en altres sistemes operatius (iOS, Windows Phone). 

 

 

1. Brújula: Smart Compass (Smart Tools co.)  

Smart Compass és una brúixola virtual que fa servir el sensor magnètic i el GPS incorporats al 
mòbil, per mostrar la següent informació: 

 Nord magnètic: és el que apunta la agulla de la brúixola, tal com faria una brúixola 
convencional. 

 Nord geogràfic: dóna la declinació magnètica de la localització on es troba l’usuari, de 
manera que es pot calcular el nord geogràfic sumant-li la declinació al valor del nord 
magnètic. Es pot comprovar si la declinació magnètica és la correcta al següent enllaç: 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination . 

 Latitud, longitud i elevació: en cas de trobar-se actiu el GPS del mòbil, també dona 
informació sobre la localització exacta de l’usuari. 

Addicionalment, l’aplicació disposa de diversos modes de visualització, entre els quals es troba 
la possibilitat de superposar-la amb Google Maps.  

 

Figura 1. Captures de pantalla de l’aplicació Brújula: Smart Compass. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass&hl=es 

  

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass&hl=es
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2. Regla: Smart Ruler (Smart Tools co.) 

Smart Ruler permet mesurar amb el mòbil la longitud d’un objecte petit. L’aplicació calibra el regle 
virtual amb la resolució actual de la pantalla del mòbil, i permet mostrar la longitud en mil·límetres 
(Sistema Internacional) o polzades (sistema d’Unitats de mesura dels Estats Units). 

El seu funcionament és molt senzill: es col·loca l’objecte sobre el mòbil, s’ajusta l’objecte a la part 
esquerra de la pantalla i es senyala el seu extrem dret amb el dit. També es pot ajustar la 
distància senyalant els dos extrems de l’objecte directament. 

 

 
Figura 2. Captures de pantalla de l’aplicació Regla: Smart Ruler. 

Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=es  
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler&hl=es
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3. Telémetro: Smart Distance (Smart Tools co.) 

Smart Distance permet mesurar la distància a un objecte, coneguda la seva alçada o amplada. 
El seu principi de funcionament es basa en la perspectiva de la càmera del mòbil. 

Per mesurar una distància, s’enfoca la càmera cap a l’objecte, es senyalen els seus extrems amb 
la pantalla tàctil i s’introdueix la seva l’alçada o amplada (depenent de la opció escollida). 

 

 

Figura 3. Captures de pantalla de l’aplicació Telémetro: Smart Distance. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.distance&hl=es  

 

Existeix una altra aplicació semblant, anomenada Telemetro: Smart Measure, que permet 
mesurar amb més precisió distàncies d’entre 1 i 10 metres, basant-se en el càlcul trigonomètric 
enlloc de en la perspectiva de la càmera. No obstant, és més complexa de fer servir i per això 
s’ha desestimat el seu ús en activitats com la descrita en aquest Treball Final de Màster. De tota 
manera, si es vol fer servir es pot trobar més informació al següent enllaç: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.measure&hl=es  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.distance&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.measure&hl=es
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4. Transportador: Smart Protractor (Smart Tools co.) 

Smart Protractor té la doble funcionalitat de mesurar l’angle i el pendent d’un objecte: 

 Mesurar l’angle d’un objecte: es fa a través d’un transportador d’angles virtual i la selecció 
tàctil de les arestes entre les quals es mesura l’angle. 

 Mesurar el pendent d’un objecte: apareix un plom a la pantalla que es manté sempre 
vertical gràcies als sensors d’acceleració i magnètic del mòbil. Quan s’alinea el mòbil 
amb l’objecte inclinat es pot saber el seu pendent respecte la vertical. 

De forma complementària, l’aplicació també permet fer ús de la càmera per prendre com a 
referència una imatge de l’objecte a la pantalla del mòbil, que es superposa amb el transportador 
d’angles.  

 

 

  

Figura 4. Captures de pantalla de l’aplicació mòbil Transportador: Smart Protractor. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=es
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5. Smart Level (Smart Tools co.) 

Smart Level permet veure si una superfície es troba anivellada amb el pla horitzontal o vertical, i 
dóna l’angle o pendent de l’objecte en concret. De nou, l’aplicació s’alimenta de les mesures 
recollides pels sensors d’acceleració i magnètic del mòbil. 

Per fer-la servir, només cal recolzar el mòbil sobre l’objecte i veure si les bombolles virtuals es 
troben centrades en els nivells situats en les direccions X i Y (la bombolla es torna vermella quan 
ho està). També permet calibrar el zero de la mesura. 

 

Figura 5. Captura de pantalla de l’aplicació Smart Level. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.level&hl=es 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.level&hl=es
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6. Radar de velocidad: Speed Gun (Smart Tools co.) 

Speed Gun es una aplicació que permet mesurar la velocitat d’un objecte en moviment, coneguda 
la distància més propera de l’usuari a l’objecte. 

Per fer una mesura, s’introdueix la distància mínima a l’objecte (mesurada prèviament amb una 
eina convencional com una cinta mètrica o una altra aplicació mòbil) i es toca la pantalla del mòbil 
seguint l’objecte. 

És recomanable calibrar la velocitat abans de fer una mesura per primera vegada en un 
dispositiu, d’altra manera la mesura pot divergir bastant de la realitat. Per fer això, es fa la mesura 
d’un objecte del qual es conegui la seva velocitat, i es calibra la mesura mitjançant la funció 
específica de calibrat. 

 

Figura 6. Captura de pantalla de l’aplicació Radar de velocidad: Speed Gun. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.speed&hl=es  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.speed&hl=es
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7. Sonómetro: Sound Meter (Smart Tools co.) 

Sound Meter utilitza el micròfon del telèfon per mesurar el nivell de so a l’entorn, en decibels, 
prenent com a referència el llindar de la percepció humana. 

Normalment els micròfons dels dispositius mòbils es troben alineats amb la veu humana (40-
60dB), de forma que no permeten mesurar per sobra d’uns 100dB (depenent del model de mòbil). 

L’aplicació també compara el nivell de so mesurat amb d’altres de referència, com ara el que hi 
hauria en una situació de tràfic intens, d’una conversació normal o d’un murmuri silenciós a 90cm.  

 

Figura 7. Captura de pantalla de l’aplicació Sonómetro: Sound Meter. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=es  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=es
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8. Detector de metales (Smart Tools co.) 

Aquesta aplicació fa servir el sensor magnètic del mòbil per mesurar el valor del camp magnètic. 
Quan s’apropa el dispositiu a un metall, la força del camp magnètic augmenta i el sensor ho 
detecta i ho mostra per pantalla. El color de la mesura varia segons el camp magnètic detectat: 

 Color verd: es tracta del camp magnètic en la naturalesa (aproximadament 49µ), o d’un 
valor molt proper. 

 Color blau: el camp magnètic és massa baix. Pot ser degut a algun defecte del sensor 
magnètic o a un sobreescalfament del mòbil. 

 Color vermell: hi ha un objecte metàl·lic a prop. Es pot calibrar el valor a partir del qual 
sona una alarma i comença a vibrar el mòbil quan detecta un metall. 

Es pot fer servir per detectar metalls amagats o per trobar cables elèctrics a les parets, per 
exemple. 

 

Figura 8. Captura de pantalla de l’aplicació Detector de metales. 
Font: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal&hl=es  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal&hl=es
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9. ElectroDroid (IODEMA Srl) 

Encara que no fa servir els sensors del mòbil per mesurar cap magnitud, es tracta d’una aplicació 
interessant per introduir a una activitat com la presentada en aquest Treball Final de Màster. 

ElectroDroid és un conjunt d’eines relacionades amb els temes d’electricitat i electrònica, que 
poden ser molt útils per fer càlculs ràpids i trobar informació sobre alguns components. Entre 
d’altres funcionalitats, disposa de: 

 Reconeixement del valor d’una resistència o un inductor segons el seu codi de color. 

 Calculadora de la Llei d’Ohm. 

 Calculadora de divisors de voltatge. 

 Calculadora de vida de bateries. 

Apart de fer-la servir a la gimcana, també pot suposar una eina útil com a complement didàctic 
quan s’expliquen els blocs d’Electricitat a 2n d’ESO i Electrònica a 4t d’ESO. 

 

    Figura 9. Captures de pantalla de l’aplicació ElectroDroid. Font: 
http://electrodroid.it/gallery/  

http://electrodroid.it/gallery/

