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1. Introducció 

Durant l’última dècada els mòbils han esdevingut un objecte imprescindible de la nostra vida 
quotidiana per a la majoria de nosaltres. Hem estat testimonis de l’evolució vertiginosa que han 
patit aquests dispositius, que avui dia integren multitud de funcions que fa uns anys fèiem servir 
en diferents dispositius per separat (Vacas, 2016). Els mòbils actuals fan les funciones de càmera 
de fotos, reproductor de música, GPS, ordinador i, amb la connectivitat a Internet, es converteixen 
en una font il·limitada d’informació a temps real. Si bé al 2014 l’ús del mòbil com a porta d’accés 
a Internet s’igualava amb l’ordinador, al 2015 el supera, sobretot en el cas dels més joves 
(Telefónica, 2016). Amb tot l’anterior, queda totalment obsolet definir-los com a sistema portàtil 
de comunicació de veu. 

Tots els adolescents, si més no la gran majoria, disposen d’un dispositiu mòbil que porten a sobre 
en tot moment i fan servir en el seu dia a dia (INE, 2015). Partint d’aquesta premissa, es busca 
treure’n profit i fer un ús responsable i didàctic més enllà de la comunicació i l’oci. Es pretén donar 
un nou enfocament al seu ús i aprofitar les grans possibilitats que ens ofereix per aplicar-lo com 
a recurs pedagògic. Es tracta de l’aprenentatge mòbil o mobile learning. 

En el context anterior, es presenta una activitat que resulta de la confluència de les noves 
tecnologies a través de la utilització del mòbil, amb una metodologia en alça en el món de 
l’educació: la ludificació o gamificació, es a dir, aprendre jugant. Es planteja d’aquesta manera la 
preparació, l’execució i l’anàlisi de resultats d’una proposta didàctica de ludificació aplicada a 
l’àrea de tecnologia de segon curs de educació secundària obligatòria. 

L’activitat en qüestió consisteix en un gimcana composta d’una sèrie de proves relacionades amb 
els continguts didàctics treballats al llarg dels dos primers cursos de la secundària. Aquestes 
proves que hauran de superar els alumnes serviran  de síntesi temes tan diversos com ara el les 
eines, l’electricitat, el dibuix tècnic i la programació computacional. 

En aquesta memòria es presenten en primer lloc els fonaments de les dues metodologies 
didàctiques aplicades: ludificació i aprenentatge mòbil, i es justifica la seva incorporació en l’àmbit 
educatiu. A continuació s’explica el context d’aplicació de l’activitat proposada i la seva 
justificació, per després drescriure la seva execució en un centre d’educació secundària del 
Vallès Occidental. Per últim, s’analitzen els resultats obtinguts i s’extrauen les conclusions en 
base aquests resultats, fent una valoració general de l’activitat indicant les mancances i possibles 
millores de cara a futurs estudis. 
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2. Marc teòric 

Nombrosos articles i llibres s’ha publicat sobre els beneficis (i també contraposicions) que suposa 
l’aplicació de la ludificació i l’aprenentatge mòbil en diversos àmbits, i en particular en el de 
l’educació. A continuació, es fa una revisió d’algunes aportacions que aborden els principis 
d’aquestes dues metodologies i de com i quan portar-les al context educatiu. 

 Definició de ludificació 

El concepte de ludificació (també coneguda com gamificació) té els seus orígens a la indústria 
de medis digitals, però no és fins el 2010 que obté una acceptació generalitzada. Segons 
Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke (2011), la ludificació  “consisteix a agafar elements dels jocs 
i aplicar-los a contextos que no siguin pròpiament els jocs”. Huotari & Hamari (2012), d’altra 
banda, defineixen la ludificació com “el procés de millora d’un servei mitjançant l’aprofitament de 
les experiències que generen els jocs, per tal de donar un valor afegit a l’usuari”. Aquesta última 
definició posa èmfasi en l’aprofitament de les sensacions que proporcionen els jocs, per sobre 
de l’ús dels seus elements característics. 

La recerca dels avantatges que suposa l’aplicació de la ludificació en l’àmbit educatiu es troba 
actualment en alça, i així ho demostren els articles de revisió que han estat escrits durant els 
darrers anys (Borges, Reis, Durelli, & Isotani, 2014; Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014; Dicheva, 
Dichev, Agre, & Angelova, 2015), que recullen una gran quantitat d’articles sobre el tema. A més, 
les revisions anteriors mostren que la majoria dels estudis analitzats observen efectes positius 
en l’aplicació de la ludificació, però aquests efectes depenen en gran mesura de la motivació dels 
usuaris, de la manera en què cada individu interactua amb el sistema ludificat, de la naturalesa 
del sistema a ludificar i de l’efecte de la novetat (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014). 

Cal destacar diversos conceptes que no compleixen estrictament la definició de ludificació, i que 
sovint es confonen (Borges, Reis, Durelli, & Isotani, 2014): 

 Disseny lúdic (playful design): consisteix a utilitzar l’estètica dels jocs en contextos que 
no són els propis jocs, amb l’únic propòsit de cridar l’atenció dels usuaris. Un exemple 
serien els “doodles” de Google, que és com s’anomena el canvi del logotip oficial per 
al·ludir a esdeveniments especials (veure Figura 1, 1). 

 Joc seriós: es tracta del disseny de jocs amb algun objectiu formatiu, aplicats en 
contextos no recreatius. Generalment es fan servir per simular situacions del món real 
sense incórrer a eventuals costos o riscos, i permeten desenvolupar destreses especials 
i propiciar el desenvolupament lògic o el pensament inductiu (Méndiz, Pindado, Ruíz, & 
Pulido, 2002). Els simuladors de vol serien un exemple de joc seriós (veure Figura 1, 2).   

 Videojocs: són sistemes de entreteniment en els que l’usuari resol conflictes i reptes 
virtuals seguint unes normes predeterminades (veure Figura 1, 3).  L’objectiu principal 
dels videojocs és buscar la diversió de l’usuari per sobre de tot. 

L’aplicació d’aquesta metodologia pot anar des d’una activitat puntual portada a terme durant una 
única sessió fins a la gamificació total d’una assignatura al llarg d’un curs acadèmic. 

Un aspecte interessant a observar és l’aparició de diferents tipus de jugadors en funció de la 
seva manera d’encarar el joc (Kapp, 2012): 

 El triomfador: el seu objectiu és guanyar, arribar al nivell més alt del joc. 

 L’explorador: dedica més temps a descobrir l’entorn del joc. 

 El sociable: busca comunicar-se i establir relacions amb altres jugadors. 

 L’ambiciós: només busca passar per davant de tants oponents com sigui possible. 
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(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

Figura 1. Disseny lúdic (1), joc seriós (2), videojocs (3), ludificació (4). Font: 
Wikimedia Commons.  

 Aplicació de la ludificació en l’entorn educatiu 

La ludificació va guanyant terreny en àmbits tan diversos com els negocis, el màrqueting, la gestió 
empresarial, les activitats esportives o les iniciatives ecològiques. Mentrestant, la seva aplicació 
en l’educació continua sent una tendència emergent (Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015) 
i de fet, constitueix el context d’aplicació més comú (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014). 

Alguns dels motius pels quals s’impulsa el seu ús en un context educatiu són les següents 
(Borges, Reis, Durelli, & Isotani, 2014): 

 Motivació dels alumnes. 

 Millora d’habilitats i de l’efectivitat de l’aprenentatge. 

 Proposta de reptes que doten de significat el procés d’aprenentatge. 

 Augment de la participació. 

 Canvi conductual, es premien les bones accions i es penalitzen les dolentes. 

 Socialització (coordinació i cooperació). 

No s'han d'obviar però alguns aspectes negatius detectats en alguns estudis, como ara els 
efectes d’una competitivitat desmesurada, les dificultats que pot suposar la seva avaluació, o la 
seva elaborada tasca de disseny (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014). D’altra banda, tampoc s’ha 
de caure en l’error de traslladar alguns dels aspectes negatius que presenten als videojocs a les 
activitats ludificades, com ara el risc d’obesitat associat a una quantitat desmesurada de temps 
davant la pantalla, les lesions provocades per la repetició d’un mateix moviment causat per l’ús 
excessiu dels dispositius de control, o l’addició als videojocs (Gentile, 2011). En darrera instància, 
el professor és el responsable de dissenyar activitats que intentin aprofitar els aspectes 
beneficiosos del jocs, i deixar de banda els que no ho són. 

 Principis i mecàniques de la ludificació 

Com s’ha dit anteriorment, la ludificació consisteix a agafar elements dels jocs i aplicar-los a 
contextos que no siguin pròpiament els jocs. Però, quins són els elements de disseny que es 
poden aplicar en l’àmbit educatiu? els més freqüents, segons Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova 
(2015), són els que es presenten a continuació. 
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 Estatus visible: reputació i reconeixement social. 

 Competitivitat i cooperació: a nivell individual i de grup. 

 Llibertat d’elecció: múltiples rutes cap a l’èxit que permetin als alumnes escollir els seus 
propis objectius parcials dins l’activitat global. 

 Possibilitat de fracassar: baix risc si l’alumne no assoleix els objectius a la primera. 
Intents múltiples. 

 Retroalimentació: avaluació immediata o cicles curts d’avaluació, recompenses 
immediates en comptes de beneficis a llarg termini. 

 Objectius/missions: han de ser concrets, estar ben definits i ha d’haver-hi objectius 
intermedis. Es poden anar activant a mesura que augmenta la complexitat de 
l’aprenentatge. 

 Trama argumental/noves identitats: creació d’una experiència immersiva en la que els 
alumnes siguin els protagonistes. 

D’altra banda, per poder implementar els principis de disseny anteriors es poden fer servir 
diverses mecàniques típiques dels jocs (Figura 2). Encara que la imaginació pot portar a adaptar 
qualsevol altre mecànica que no es trobi a la llista, les que s’apliquen amb més freqüència, 
segons Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova (2015), són: 

 Sistema de punts: quantifiquen el rendiment de l’alumne. 

 Medalles: són la recompensa per la consecució d’un èxit particular. 

 Nivells: mostren el progrés de l’alumne i la seva situació actual en el joc. 

 Barres de progrés: són una representació gràfica del percentatge d’avançament de 
l’alumne. 

 Marcadors de puntuació: reflecteixen el rendiment dels alumnes en comparació als 
altres, en base al sistema de punts, medalles o nivell. 

 Diners virtuals: s’utilitzen per la compra de béns virtuals (dins el joc) o reals (beneficis a 
l’aula). 

 Avatars: identitat virtual dels alumnes. 

L’elecció dels elements i mecàniques de disseny anteriors dependrà del context temporal que 
pretengui ludificar (una sessió, una assignatura, un trimestre, un curs, etc.), els interessos dels 
estudiants i els objectius a assolir al final de l’activitat, entre d’altres. 

 

Figura 2. Plataforma digital de gamificació “Classcraft”. Font: ClasscraftStudiosInc. 
(2016) 
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 Definició d’aprenentatge mòbil 

Encara que és difícil trobar una definició per una eina didàctica en constant canvi, i que es pot 
afirmar que no existeix una definició final per l’aprenentatge mòbil, també anomenat mobile 
learning o de forma simplificada m-learning, són nombrosos els autors que han fet l’intent basant-
se en l’estat en què es trobava la tecnologia en aquell moment (Ally & Tsinakos, 2014). 

Quinn (2000) defineix el m-Learning com “l’aplicació de l’e-Learning a través de dispositius 
computacionals mòbils: PDA (Personal Digital Assistant), sistemes encastats de Windows i 
telèfons mòbils”. És a dir, el m-Learning és la intersecció dels dispositius mòbils amb l’e-Learning, 
o aprenentatge  electrònic, que és simplement la modalitat d’ensenyament-aprenentatge a través 
de la xarxa (Llorente, 2006). 

Una de les definicions més recents i acceptades seria “l’aprenentatge a través de múltiples 
contextos, d’interaccions socials i de continguts, fent ús de dispositius electrònics personals” 
(Crompton, 2013). 

S’aprofita d’aquesta manera una tecnologia relativament econòmica, fàcil de transportar, que ens 
dóna accés immediat a les persones i a tota mena d’informació, i que ens ajuda a solucionar els 
nostres problemes independentment d’on ens trobem i del moment (Zane & Lin, 2013). 

 Aplicació de l’aprenentatge mòbil en l’entorn educatiu 

En els darrers anys multitud de sectors s’han adaptat a l’ús de la tecnologia mòbil per a donar 
nous serveis als clients. Per posar alguns exemples, les entitats financeres actualment permeten 
fer quasi qualsevol transacció fent ús de les aplicacions mòbils (ING Direct, 2016; CaixaBank, 
2016), els comerços permeten consultar el catàleg de productes i fer la compra online a través 
del mòbil (IKEA, 2016; Carrefour, 2016), i el sector de transports posa a l’abast dels ciutadans 
aplicacions per conèixer el posicionament en temps real de l’autobús que vols agafar (AMB, 
2016) o del taxi més proper que pot oferir-te servei (Mytaxi, 2016). 

L’ús de les tecnologies mòbils està canviant la manera en què vivim i accedim a l’educació. No 
obstant, l’evolució del m-Learning no es troba tant en la tecnologia si no en la manera de fer-la 
servir. En general, el model educatiu actual es basa en l’exercici de l’activitat d’ensenyament-
aprenentatge en un context tancat (a l’aula) i en una situació concreta. L’ús del mòbil, per contra, 
permet que l’aprenentatge es doni de forma espontània en qualsevol context i moment. A més, 
permet connectar estudiants de diferents parts del món i intercanviar informació de forma 
intercultural, de manera que es potencien competències transversals relatives a la comunicació 
entre cultures (Ally & Prieto-Blázquez, 2014). Alguns dels motius pels quals es planteja com a 
una opció didàctica més són les següents: 

 Els estudiants poden aprendre de forma remota, independentment de la localització i del 
moment. 

 L’aprenentatge és il·limitat gràcies a l’accés a la xarxa. 

 L’aprenentatge s’estén de l’aula al món real, i per tant, dóna la oportunitat d’aprendre en 
un entorn més aplicat i conseqüentment amb una major retenció dels coneixements per 
part dels estudiants. 

 Gràcies als sensors dels mòbils d’avui dia i als recursos multimèdia integrats (vídeo, 
àudio, imatge) s’aconsegueix un aprenentatge immersiu. 

 L’accés al coneixement és gairebé directe i immediat. 

 Fomenta la comunicació i col·laboració entre estudiants. 

Degut a tot l’anterior, i a que la disposició de telèfon mòbil es veu incrementada significativament 
a partir dels 10 anys, fins a assolir el 90,9% en la població de 15 anys (Taula 1) (INE, 2015), es 
troba justificat que es busquin maneres d’aprofitar la tecnologia mòbil com a recurs educatiu, 
especialment a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria (12 anys). 
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Taula 1. Percentatge de menors usuaris de TIC per sexe i edat. Any 2015. Font: 
(INE, 2015) 

 

 Ús de l’ordinador Ús de Internet Disposició de 
mòbil 

Total 95,1 93,6 67,0 

Sexe    

Homes 95,3 93,0 64,4 

Dones 94,9 94,2 69,8 

Edat    

10 90,8 88,0 29,7 

11 93,9 94,5 42,2 

12 96,6 92,0 69,5 

13 96,1 96,2 78,4 

14 96,5 95,8 90,4 

15 96,3 94,8 90,9 

 Futur previsible de l’aprenentatge mòbil 

Els dispositius mòbils es troben en constant desenvolupament i, per tant, les opcions 
d’aprenentatge mòbil també s’han d’anar adaptant als nous canvis. 

Ja s’ha parlat de l’evolució de l’e-Learning cap al m-Learning (Quinn, 2000) a l’apartat 2.4. Alguns 
autors fan un pas més i parlen de l’u-Learning com a evolució de l’e-Learning i el m-Learning   
(Crowe, 2007; Park, 2011). Ara bé, què és l’u-Learning?  

Tal com va dir Weiser (1991), “les tecnologies més profundes són aquelles que desapareixen”. 
L’autor definia la informàtica ubiqua com l’entorn en el que els ordinadors es troben integrats i 
formen part la nostra vida diària. Si s’aplica aquest concepte a l’àmbit educatiu, es parlaria 
d’aprenentatge ubic o u-Learning quan el professor es centra en el seu camp d’expertesa alhora 
que fa servir la tecnologia per a potenciar l’aprenentatge dels seus alumnes (Crowe, 2007). Per 
que quedi més clar, es tractaria d’entendre la tecnologia com a element passiu del procés 
d’aprenentatge en qualsevol moment i lloc, i mitjançant qualsevol dispositiu que permeti rebre 
informació. 

La Figura 3 mostra el pas de l’e-Learning al m-Learning i del m-Learning cap a l’u-Learning. 

 

Figura 3. Comparació i evolució de l'e-learning, m-learning i u-learning. Font: 
adaptació de Park (2011). 

 

  

E-Learning            M-Learning      U-Learning 

   Dispositius              Amb fil       Sense fil                Inexistent 
       Físics 
 

        Tipus       Emissor-receptor   Difusa 
de comunicació 
 

  Aprenentatge           Confinat en un únic dispositiu  Dinàmic, flexible 
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3. Definició i context del problema 

Al centre on em trobo fent pràctiques volien portar a terme cap a finals de curs una activitat de 
síntesi a 2n d’ESO. Aquesta activitat havia de recopilar alguns dels aspectes tractats al llarg de 
l’any en curs i de l’any anterior, dins l’assignatura de tecnologia. És així com sorgeix la idea de 
fer una gimcana tecnològica. 

Els alumnes ja havien fet servir els seus dispositius mòbils en altres ocasions a l’assignatura de 
tecnologia, com ara per respondre qüestionaris amb l’eina Kahoot o per pujar al campus virtual 
fotografies i vídeos d’algunes pràctiques fetes al taller. L’experiència resulant sempre ha sigut 
molt positiva segons l’opinió professors i dels propis alumnes als quals se’ls hi ha preguntat. És 
per aquest motiu que es decideix incorporar l’ús del mòbil a l’activitat proposada. 

Prèviament a la realització de la gimcana, es lliura una enquesta als estudiants de la qual s’extrau 
informació que permet avaluar si es troba justificada o no aquesta activitat. Es formulen 10 
preguntes en total, algunes de resposta multiopció i altres de resposta curta. Se’ls pregunta si 
tenen telèfon mòbil, si el porten a l’escola i el seu model per saber si serà compatible amb les 
aplicacions que es faran servir a les diferents proves de la gimcana. També es pregunta sobre 
l’interès que tenen pels jocs i videojocs, per tal de fer-se una idea del nivell de motivació que 
tindran enfront la gamificació de les activitats, i també per estudiar la possible incorporació 
d’elements dels jocs/videojocs més populars. Tot i que no es fa obligatori el seu emplenament, 
se’ls recomana fer-ho per adaptar el màxim possible la gimcana a les seves preferències. D’un 
total de 70 alumnes, responen l’enquesta 56 alumnes (un 80%). 

L’enquesta es lliura als alumnes aproximadament un mes abans de la data de posada en pràctica 
de l’activitat, a través d’un enllaç al Campus Virtual del centre. Està creada amb Google Forms 
de manera que s’obtenen les respostes de forma immediata a mesura que les van contestant. A 
l’Annex 1 es pot consultar el formulari generat i totes les respostes per part dels alumnes. Als 
següents apartats es resumeixen i analitzen els resultats obtinguts.  

 Possessió de dispositius mòbils per part dels alumnes del centre estudiat 

El centre on es porta a terme l’activitat es tracta d’un centre concertat del Vallès Occidental, on 
la majoria dels alumnes provenen del barri del centre de la ciutat. Els dos factors anteriors fan 
que l’alumnat pertanyi majoritàriament a famílies de nivell social, cultural i econòmic mitjà-alt. En 
aquest context, gairebé tots els alumnes de 2n d’ESO tenen mòbil i el porten a classe: dels 56 
alumnes enquestats, 54 tenen mòbil i 53 el porten al centre cada dia, és a dir, aproximadament 
un 95% dels alumnes enquestats tenen a la seva disposició el seu mòbil a l’aula (veure Figura 
4).  

 

Figura 4. Possessió de dispositius per part dels alumnes del centre estudiat. Font: 
elaboració pròpia. 

A més a més, en base a experiències anteriors a l’assignatura de tecnologia, s’ha pogut observar 
que els alumnes es troben motivats i predisposats positivament a realitzar qualsevol tasca que 
impliqui utilitzar el mòbil a l’aula. Degut a tot l’anterior, es troba justificat plantejar una activitat en 
què hagin de fer servir els dispositius mòbils. 

53
95%

1
2%

2
3%

Alumnes que tenen mòbil i el
porten al centre

Alumnes que tenen mòbil però
no el porten al centre

Alumnes que no tenen mòbil
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De tota manera, per no discriminar a la minoria d’alumnes que no tinguin mòbil (un 3% del total), 
sempre s’ha de preveure el treball per grups, i és així com s’ha fet a l’activitat plantejada. 

Pel que fa a la normativa del centre, s’estableix que està absolutament prohibit fer 
enregistraments de qualsevol mena dins l’escola amb els dispositius mòbils, i que en cas de què 
el seu ús interfereixi l’activitat acadèmica, el professor el prendrà i el lliurarà al cap d’estudis qui 
n’informarà a la família i al tutor. Donat que a l’activitat proposada és possible que els alumnes 
facin fotografies amb el mòbil, es demanen els permisos pertinents i es revisa que tots els 
alumnes disposin de l’autorització de drets d’imatge signada pels pares. En aquest cas, tots els 
pares han signat l’autorització, amb la qual cosa poden aparèixer a les captures tots els alumnes. 

 Models de dispositius mòbils que tenen els alumnes del centre estudiat 

Les respostes són molt diverses, però en general s’observa que els alumnes tenen mòbils 
d’última generació amb tots els sensors que requereixen les aplicacions proposades per a la 
gimcana (veure apartat 4.3). Com que les aplicacions que es faran servir són per dispositius amb 
sistema operatiu Android, a l’hora de fer els grups es tindrà en compte que com a mínim hi hagi 
un membre que tingui aquest sistema operatiu. No haurien d’aparèixer grans complicacions 
donat que el 74% dels alumnes disposen un mòbil amb Android (Figura 5). 

 

Figura 5. Gràfic d'alumnes amb sistema operatiu Android i iOS. Font: elaboració 
pròpia. 

 Xarxes socials més populars entre els alumnes del centre estudiat 

Una primera opció que s’havia pensat per establir la comunicació professor-alumnes al llarg de 
la gimcana en temps real era fer-ho a través d’una xarxa social amb la qual els alumnes 
estiguessin familiaritzats. Aquesta possibilitat és molt útil quan l’espai on es fa l’activitat és molt 
gran, per exemple quan es fa fora del centre, però deixa de tenir sentit quan es fa en un espai 
reduït. En un primer moment no es va voler descartar aquesta opció, però finalment l’activitat es 
va dur a terme a dues aules consecutives (i el petit pati que es trovaba a continució) i resultava 
més àgil gestionar-la en forma presencial. No obstant, es creu interessant esmentar les xarxes 
socials que fan servir els alumnes del centre per a futures edicions, encara que cada any canvia 
la tendència amb l’aparició de noves plataformes i convé actualitzar l’estadística. 

Quan es planteja l’ús de les xarxes socials amb menors d’edat s’ha de tenir sempre en compte 
la legislació vigent de protecció de dades. Actualment l’edat mínima per fer servir de forma legal 
una xarxa social és de 14 anys, d’acord amb el Real Decret 1720/2007 que aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal:   

“Artículo 13.1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años 
con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la 
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce 

años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.” 

39
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15
27%

1
2%

Android
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Per tant, en cas de decidir fer-les servir, s’haurà de demanar prèvia autorització als pares si els 
alumnes són menors de 14 anys, com seria aquest cas. 

A banda de la legislació anterior, la realitat és que el 100% dels alumnes enquestats al centre 
d’estudi fan ús habitual de les xarxes socials, tal com mostra l’enquesta, i una manera d’introduir-
los en l’ús responsable de les mateixes pot passar per fer-les servir amb finalitats didàctiques 
(sempre amb el consentiment dels pares).  

A l’enquesta es preguntava per la xarxa social utilitzada habitualment, i es donava a escollir entre 
Instagram, Twitter i Facebook. També es deixava la opció de posar una xarxa social alternativa. 
No es va considerar WhatsApp com a xarxa social, sinó com a aplicació de missatgeria 
instantània, i per aquest motiu no es va incloure. No obstant, molts dels alumnes el van afegir a 
la opció “Altres”. Un dels motius per els quals es va descartar WhatsApp era per mantenir la 
privacitat dels alumnes, ja que requereix enregistrar-se amb el telèfon mòbil. A més a més, 
després d’analitzar les xarxes proposades, es va considerar que les altres opcions facilitaven en 
major mesura la comunicació entre els diversos grups i els professors/administradors. 

La Figura 6 mostra com, després de Whatsapp, la xarxa social que es fa servir amb més 
freqüència pels alumnes del centre estudiat és Instagram. 

 

Figura 6. Gràfic d’alumnes segons la xarxa social i aplicacions de missatgeria que 
fan servir amb més freqüència. Font: elaboració pròpia. 

 Interès dels alumnes del centre estudiat pels videojocs i jocs de taula 

Pel que fa a l’interès dels alumnes pels videojocs, un 79% afirma que els hi agraden, un 9% que 
no els hi agraden i no juguen habitualment i un 12% no contesten la pregunta (veure Figura 7).  

 

Figura 7. Gràfic d'alumnes que els agraden i no els agraden els videojocs. Font: 
elaboració pròpia. 
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També es pregunta a quins videojocs concrets juguen habitualment. Es troba que existeix molta 
varietat de preferències, tot i que predominen els jocs d’estratègia com ara el “Clash Royale”, un 
joc multi jugador basat en cartes col·leccionables. 

Quan se’ls hi pregunta pel seu interès en els jocs de taula, un 64% declaren que els agraden, un 
25% diuen que no els agraden i un 11% no contesten la pregunta (veure Figura 8). Així doncs, 
un nombre elevat d’alumnes els agraden els jocs de taula, però si es compara amb el nombre 
d’alumnes que els agraden els videojocs, s’observa que en general prefereixen els últims.  

 

Figura 8. Gràfic d'alumnes que els agraden i no els agraden els jocs de taula. Font: 
elaboració pròpia. 

Els jocs de taula als que juguen habitualment són els de tota la vida: el Monopoly, els Escacs, el 
Pòquer, la Oca i el Parxís. No existeix per tant tanta diversitat com en el cas dels videojocs. 

En vista de l’anterior, es pot afirmar que la majoria d’alumnes als quals anirà dirigida l’activitat 
mostren interès pels videojocs i els jocs de taula. Per tant, probablement sigui un encert ludificar 
algunes de les activitats didàctiques per tal de millorar la seva predisposició a participar-hi de 
forma activa. 

 Preferències en la temàtica de la gimcana 

Per fer l’experiència encara més motivadora pels alumnes, se’ls hi pregunta sobre la temàtica 
que preferirien que es tractés a la gimcana. Poden escollir més d’una opció entre tres possibilitats 
proposades, o bé afegir una addicional a la opció “Altres”. Les proves de la gimcana i la seva 
línia argumental s’adapten posteriorment a la opció temàtica més votada, que en aquest cas ha 
sigut la de “Missions espacials” (veure Figura 9). 

 

Figura 9. Gràfic amb les opcions escollides per a la temàtica de la gimcana. Font: 
elaboració pròpia. 

A la opció “Altres”, apareixen propostes molt variades: 

 Ciència 

 Esports (x2) 

 Agents secrets 

 Astronomia 

 Astrologia 

 Física 

 Vida quotidiana (x2) 

 Missions de guerra 

 Jocs 

 Guerres 

 Pel·lícules 

 Llaminadures 

 Donuts i xupaxups 

 Guerres medievals 

 Videojocs 

 Naruto (un manga) 

 Espies 

 Tecnologia 

 Inspectors de policia 

 Enigmes
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 Què esperen els alumnes de la gimcana tecnològica? 

Per últim, es pregunta als alumnes què esperen de l’activitat. Es poden marcar diverses opcions 
entre 5 proposades: passar-m’ho bé, aprendre alguna cosa, pujar nota, no fer classe “normal” i 
no espero res en particular. També es dona la opció d’escriure una altra cosa, a la opció “Altres”. 

Per ordre de rellevància, els alumnes esperen de la gimcana passar-s’ho bé, aprendre alguna 
cosa, no fer “classe” normal” i pujar nota (veure Figura 10). Hi ha 3 alumnes que no esperen res 
en particular, i un alumne que ha respost: “De tant en tant fer alguna cosa innovadora”. 

 

Figura 10. Gràfic amb les expectatives dels alumnes envers la gimcana. Font: 
elaboració pròpia. 

En vista d’aquests resultats, es pot afirmar que en general els alumnes estan predisposats 
positivament a realitzar l’activitat, sigui pel motiu que sigui. 
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4. Descripció de la solució proposada 

A continuació s’explica l’aplicació pràctica de l’activitat de síntesi proposada. 

 Descripció general de l’activitat 

Es planteja una activitat de síntesi a 2n d’ESO que consisteix a una gimcana constituïda per 
diverses proves relacionades amb el temari treballat al llarg dels primers dos cursos de l’educació 
secundària obligatòria, a l’assignatura de tecnologia. Es alumnes han de superar les diferents 
proves, algunes d’elles amb l’ajut de certes aplicacions que fan ús dels sensors integrats en els 
seus mòbils, i de l’accés a Internet a través dels mateixos dispositius. 

Per tal de fer l’experiència més engrescadora i entretinguda, s’apliquen 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 permet recompensar els alumnes pel bon desenvolupament de 
les proves, una taula de classificació que mostra l’evolució de cada grup d’alumnes i una 
recompensa final en cas de proclamar-se guanyadors, entre d’altres. 

Per tractar-se d’una activitat de síntesi de tot el curs (i del curs anterior), es porta a terme a finals 
del tercer trimestre. Té una durada aproximada de 2h i es realitza en grups de 3 i 4 alumnes. Per 
tal de gestionar-la millor, es repeteix la gimcana a cada grup classe de les tres línies existents, 
de manera que com a màxim hi ha uns 30 alumnes participant alhora. 

 Temari utilitzat 

Les 4 proves que constitueixen la gimcana es basen en el temari impartit a l’assignatura de 
Tecnologia de 1r i 2n d’ESO del centre de pràctiques. La Taula 2 recull les unitats didàctiques 
tractades als primers dos cursos de l’ESO, junt amb l’identificador de les proves de la gimcana 
que contenen algun aspecte d’aquella unitat. 

Taula 2. Unitats didàctiques impartides a 1r i 2n curs de l'ESO. Verd: 1r d’ESO, 
Vermell: 2n d’ESO. Font: elaboració pròpia. 

Unitat didàctica Prova 

Les eines 1, 2, 3 

La fusta 1, 3 

Dibuix tècnic i representació gràfica 1, 2 

Sistema informàtic  

Electricitat i circuit elèctric 1 

Llei d’Ohm  

Màquines simples: palanques 1 

Programació amb Scratch 4 

 

Deguda la curta durada disponible per a dur a terme l’activitat, no es poden incloure suficients 
proves per abastir tot el temari treballat. Per a futures aplicacions es podria allargar l’activitat i el 
seu contingut. 

 Aplicacions mòbil que es fan servir a l’activitat 

Una setmana abans de la realització de la gimcana s’informa als alumnes de les aplicacions que 
hauran de fer servir per tal de descarregar-se-les i instal·lar-les als seus dispositius mòbil, i es fa 
una breu explicació dels seu ús. Com que els grups es fan també una setmana abans de 
l’activitat, només cal que un component del grup se les baixi, encara que es recomana que siguin 
dos els alumnes que disposin d’elles per si sorgeix algun imprevist.  

En el cas pràctic que es presenta, ja que la durada de l’activitat és força limitada, només es fan 
servir dues aplicacions: Smart Protractor i Smart Level (Smart Tools co., 2016). Es tracta de dues 
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aplicacions que utilitzen els sensors del mòbil per emular eines de mesura quotidianes com són 
el transportador d’angles i el nivell. 

Les aplicacions que es fan servir són gratuïtes i compatibles amb Android. Degut a l’anterior, a 
l’hora de fer equips s’ha d’assegurar que hi hagi com a mínim un dispositiu per grup que faci 
servir aquest sistema operatiu. No hauria d’haver-hi grans problemes, doncs el 71% dels alumnes 
disposen d’un mòbil amb Android (veure secció 3.2). No obstant, existeixen aplicacions que 
realitzen les mateixes funcions a altres sistemes operatius, i que en ocasions es troben fins i tot 
instal·lades als dispositius quan venen de fàbrica. 

Durant el transcurs de la gimcana també es permet consultar Internet per facilitar la resolució 
d’alguna de les proves, en particular de les més conceptuals. 

4.3.1. 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. 

 

Figura 11. Mesura de l'angle d'un objecte amb l'aplicació mòbil Smart Protractor. 

Font: Smart Tools co. (2016) 

 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. 

 

Figura 12. Mesura del pendent d’un objecte amb l’aplicació mòbil Smart Protractor. 

Font: Smart Tools co. (2016) 

De forma complementària, l’aplicació 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. 
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Figura 13. Mesura de l’angle i pendent d’un objecte capturat amb la càmera amb 
l’aplicació mòbil Smart Protractor. Font: Smart Tools co. (2016) 

Aquesta aplicació té una versió de pagament que afegeix algunes funcionalitats addicionals, com 
ara la incorporació d’altres eines de mesura i la possibilitat de canviar de sistema d’unitats i 
d’idioma. No obstant, per l’activitat que es planteja és suficient la versió gratuïta, que es pot trobar 
a la llibreria d’aplicacions Google Play (Play Store, al mòbil). 

4.3.2. 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. 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 es permet calibrar el zero 
de la mesura. 

  

Figura 14. Captura de pantalla de l’aplicació Smart Level. Font: Smart Tools co. 
(2016) 

De nou, l’aplicació s’alimenta de les mesures recollides pels sensors d’acceleració i magnètic del 
dispositiu mòbil. 

A part de les dues aplicacions proposades en aquest cas, existeixen moltes més que es poden 
introduir a l’aula per realitzar diferents activitats, com ara mesurar distàncies, velocitat, soroll, 
influència d’un camp magnètic, vibracions, etc. Les que s’ha trobat més interessants es detallen 
a l’Annex 3. 

 Competències treballades 

Aquesta activitat permet treballar múltiples competències tant a nivell específic de l’àmbit 
cientificotecnològic com a nivell transversal. 

Les competències específiques que es treballen de l’àmbit cientificotecnològic, d’acord amb el 
que estableix del Decret 187-2015, són els següents: 
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 Competència 7. 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. 

 Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els 
avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 

 Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

 Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar 
o minimitzar l’exposició als riscos naturals. 

 Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

Pel que fa a les competències més transversals, es treballen les següents competències clau del 
sistema educatiu espanyol, recollides a la Ordre ECD/65/2015: 

 Comunicació lingüística: en tractar-se d’una activitat cooperativa, els alumnes en tot 
moment han de garantir la comunicació efectiva entre ells per tal d’aconseguir un objectiu 
comú al grup. També es treballa l’ús de l’anglès, doncs els enunciats de totes les proves 
es troben en aquesta llengua. 

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: les proves 
que es proposen a la gimcana es basen en el currículum de tecnologies de primer i segon 
curs de la secundària. A més a més, el fil conductor de l’activitat es fonamenta en la 
sostenibilitat del planeta i en la responsabilitat en l’ús dels recursos naturals. De l’àmbit 
de les matemàtiques es treballa el tema d’escales. 

 Competència digital: es treballen destreses relacionades amb l’accés a la informació i la 
comunicació i l’ús d’aplicacions específiques tant als dispositius mòbils com a l’ordinador. 

 Aprendre a aprendre: el fet de ludificar l’activitat i fer ús d’eines properes als alumnes, 
com són els mòbils, fa que tinguin una predisposició positiva a aprendre i un sentit de la 
iniciativa que els permeti organitzar-se i persistir en el desenvolupament de les proves. 

 Competències socials i cíviques: el treball en grup permet que els alumnes interactuïn 
entre ells, prenguin decisions i resolguin conflictes. 

 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor: els alumnes han d’adquirir consciència de les 
situacions que se’ls presenten i gestionar les seves habilitats i coneixements per superar 
els objectius previstos. 

 Objectius d’aprenentatge 

Els objectius específics de cada prova, relacionats amb el temari de l’assignatura, es defineixen 
a l’apartat 4.9. Pel que fa als objectius genèrics, en finalitzar l’activitat l’alumne serà capaç de: 

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

 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 

recursos gràfics i informàtics. 

 Valorar de forma crítica els avenços tecnològics i el seu impacte en la salubritat i el medi 

ambient. 

 Repassar i consolidar alguns dels aspectes del temari de primer i segon curs d’educació 

secundària obligatòria. 

 Practicar la comprensió lectora i aprendre vocabulari específic en anglès. 

 Utilitzar de forma responsable les noves tecnologies, en particular els dispositius mòbils 

i els ordinadors, i l’accés a Internet per la cerca d’informació. 
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 Formació dels grups per a l’aprenentatge cooperatiu 

Les proves es dissenyen perquè hi hagi feina per a tots els membres del grup, de forma que no 
puguin ser superades individualment. Per tant, és necessari que els alumnes es posin d’acord 
entre ells, que es coordinin i treballin junts per tal d’assolir l’objectiu comú, que és superar la 
prova actual per tal de passar a la prova següent. 

L’aprenentatge cooperatiu aporta beneficis tant acadèmics com socials respecte al treball 
individual. Els alumnes poden fer tasques més complexes quan treballen de forma cooperativa, 
augmenta la seva motivació per l’activitat i es veuen enfortides les seves habilitats 
d’interdependència (Gillies, 2016). 

Els grups els fa el professor de forma aleatòria per garantir la seva heterogeneïtat. Lou, Y., 
Abrami, P., Spence, J., Poulsen, C., Chambers, B., d’Apollonia, S. (1996) van trobar que els 
alumnes treballen millor i aconsegueixen més fàcilment els objectius quan treballen en grups de 
3 o 4 membres enlloc de grups més grans, i preferiblement quan es tractava de grups 
heterogenis, ja que els alumnes que els hi costa més es veuen reforçats pels de nivell mig i alt. 

Així doncs, la setmana abans de realitzar la gimcana el professor fa grups heterogenis de 3 o 4 
components depenent del nombre total d’alumnes a l’aula. Per formar grups aleatoris, es 
reparteixen targetes amb diferents figures de forma successiva, per després agrupar els alumnes 
que tinguin la mateixa figura. El nombre de figures s’ajusta depenent del nombre d’alumnes de 
la classe. Per exemple, en una classe de 24 alumnes es fan 4 targetes amb 6 figures diferents, 
de manera que surtin grups de 4 alumnes. 

En el cas pràctic que es presenta, les figures que apareixen a les targetes corresponen a les 
insígnies que identificaran cadascun dels grups (veure Figura 15), i els alumnes les hauran de 
portar visibles durant tota la gimcana perquè els professors puguin identificar-los. A les mateixes 
targetes també s’inclou el nom de cada grup, que guarda relació amb la figura de la insígnia.  

 

 

Figura 15. Targetes repartides als alumnes per fer grups. Font: elaboració pròpia. 

Una altra manera interessant de formar els grups, que es podria aplicar en un futur, seria repartir 
les targetes amb la silueta d’una figura enlloc d’una imatge predefinida (Figura 16). Es podria 
demanar als alumnes que dissenyessin ells mateixos la seva insígnia i posessin nom al seu 
equip, fent aquí que treballin de manera conjunta per a crear els seus elements distintius. 
D’aquesta forma s’hagués dotat d’identitat pròpia i personalitzada al grup i es podrien haver 
avaluat els beneficis socials que això comporta, com podria ser el reforçament del vincle entre 
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els seus components. Per motius organitzatius, a l’experiència pràctica no es van poder fer els 
grups d’aquesta manera, així que es va optar per la primera opció, que era més àgil i espontània.  

 

Figura 16. Exemple de targetes a repartir als alumnes per fer grups. Font: elaboració 
pròpia. 

 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. A continuació s’explica com s’han aplicat aquestes mecàniques de joc, que en algun 
cas s’han variat una mica d’un grup classe a l’altre per poder observar com influeixen en el 
comportament dels alumnes. 

4.7.1. Fil conductor 

En primer lloc, 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 forma es motiva els 
alumnes a anar superant diferents reptes per arribar a un objectiu global final, establert d’acord 
amb la temàtica escollida. 

L’argument de la gimcana és escollit pels alumnes a través de l’enquesta inicial (veure apartat 
3). En el cas d’aplicació la temàtica escollida és la de “Missions espacials”. 

Per posar en situació als alumnes, a l’inici de l’activitat se’ls lliura una carta en un sobre a cada 
grup, on es fa una petita introducció de la problemàtica fictícia a la que s’enfronten (veure Figura 
17). En aquesta presentació s’aprofita per introduir temes del currículum de l’àmbit 
cientificotecnològic com ara la sostenibilitat, l’energia i els recursos naturals, des del punt de vista 
de la ciència ficció. Com que es troba en anglès, es posen entre parèntesi en català els mots 
amb els quals poden no trobar-se familiaritzats. 

En resum, ens trobem a l’any 2500 i els recursos naturals del nostre planeta són insuficients per 
abastir a tota la població, que s’ha vist augmentada de forma molt notòria degut a les millores en 
les condicions de vida i als avenços científics. Tecnològicament hem avançat molt, però això 
també suposa una despesa d’energia cada cop més elevada. Ja hem exhaurit els recursos no 
renovables i els renovables no són suficients. Davant d’aquesta situació, es demana a diversos 
equips espacials (els grups d’alumnes) que s’embarquin en una missió per  la conquesta del 
planeta Tecnos, ric en recursos naturals. 
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LETTER TO THE SPACE TEAM 

Dear team, 

We are in 2500, the current world population (població) has increased without control for 
the last hundreds of years, mainly (principalment) due to the improvement in living 
conditions and the scientific advances that makes it possible to live an average (mitjana) 
of 160 years. 

Technologically we have advanced a lot, but these advances also suppose a very high 
energy expenditure (despesa d’energia). Thus, the consumption level of energy is 
increasing more and more, and we have exhausted all non-renewable resources 
(recursos no renovables). 

The renewable energies (energies renovables) that we have are not enough to supply 
(subministrar) the entire population, so we have the important mission of conquesting 
(conquerir) the new discovered planet Tecnos, which is very rich in natural resources 
(recursos naturals). 

So, your space team need to be faster than the teams from our neighbour planets. You 
have to overcome (superar) all the challenges to conquest the Tecnos planet before 
them. 

 

Good luck and good mission! 

Figura 17. Carta de presentació de l'activitat, lliurada als alumnes. Font: elaboració 
pròpia. 

Un cop els alumnes han llegit la carta, comentem entre tots la problemàtica actual (fictícia), com 
hem pogut arribar a aquesta situació i com creuen que es podria haver evitat. 

Totes les proves de la gimcana es presenten con un repte a superar dins el context d’aquesta 
línia argumental, i tracten sobre temes treballats durant els cursos de primer i segon d’educació 
secundària obligatòria (veure apartat 4.2). Abans d’escollir la temàtica de l’activitat, les proves ja 
es trobaven definides conceptualment. Un cop coneguda, s’ha buscat un argument que les 
connectés entre elles i fos coherent amb el context plantejat. No obstant, es podrien reaprofitar i 
adaptar a un altre fil conductor en cas de repetir l’activitat. 

4.7.2. Identitat virtual 

Per aconseguir una millor immersió dels alumnes en el fil conductor, es dota als grups d’una 
identitat virtual. Tal com descriu la carta de presentació (Figura 17), els grups d’alumnes són 
“equips espacials” amb una missió concreta, conquerir el planeta Tecnos. Cada equip disposa 
de la seva insígnia i nom d’equip, en aquest cas predefinits pel professor a través del lliurament 
de les targetes de la Figura 15. 

4.7.3. Monedes del joc 

Les monedes del joc serveixen per recompensar als alumnes en funció del seu grau d’assoliment 
d’objectius en les diferents proves proposades. 

A la pràctica, aquest punt s’ha tractat de forma diferent als tres grups classe en els quals s’ha 
portat a terme l’activitat. Així, s’ha pogut observar els punts forts i febles de cadascuna de les 
variants, i s’ha vist com han influït en el comportament dels alumnes. 



Gimcana tecnològica com a eina de gamificació  21 
 

 Grup classe 1: s’introdueixen monedes de joc que es lliuren als grups un cop finalitzen 
cadascuna de les proves. El professor avalua la qualitat del resultat de la prova en base 
a la rúbrica establerta a l’apartat 4.11, i assigna al grup el nombre de monedes que cregui 
convenient. El nombre màxim de monedes que pot aconseguir cada grup a cada prova 
és de 3.  

 Grup classe 2: s’introdueixen modes de joc d’igual forma que al grup classe 2, amb la 
mateixa mecànica, però en aquest cas es reparteix una moneda addicional a cada grup 
a l’inici de l’activitat. Aquesta moneda extra la poden donar a un altre grup com a 
recompensa en cas que ho creguin convenient. D’aquesta manera es dona la possibilitat 
de negociar i establir vincles entre els diferents grups d’alumnes. Cada grup només pot 
rebre una moneda extra. És important destacar que no s’especifica per part de 
l’organització cap criteri per donar la moneda, així que ho faran segons els seus criteris 
propis. En cas de lliurar-la a un altre grup (es dóna la opció a no fer-ho), han d’especificar 
els motius en finalitzar l’activitat. Per identificar-les fàcilment i que no es barregin amb la 
resta de monedes, el seu color és vermell, mentre que la resta de monedes són de colors 
negre, blau, verd i blanc indistintament. 

 Grup classe 3: no s’introdueixen monedes del joc. Els alumnes han de superar 
correctament una prova per continuar amb la següent. L’avaluació de les proves 
correspondria als criteris especificats a la rúbrica de l’apartat 4.11 per a l’obtenció de 3 
monedes. En cas que no s’hagi superat la prova amb aquest criteri, el grup ha de millorar 
el seu resultat per tornar a ser avaluat. 

Com a monedes de joc, es fan servir fitxes del Pòquer sense valor numèric (veure Figura 18). 
Era preferible utilitzar monedes sense cap ornament perquè no s’identifiquessin amb el joc 
original, però no va ser possible trobar-les. 

 

Figura 18. Monedes del joc. Font: elaboració pròpia. 

4.7.4. Marcador de progrés 

Al llarg de l’activitat, un dels professors actualitza un marcador de progrés amb les proves 
finalitzades per part de cada equip i les monedes aconseguides (en cas dels grups classe 1 i 2). 
En el cas d’aplicació aquest tauler es projecta a la pissarra d’una de les aules, donat que les 
proves es troben localitzades en un espai reduït. A la Figura 19 es mostra un exemple de 
marcador de progrés com el que s’ha fet servir en l’execució d’aquesta activitat. En el cas del 
grup 3, on no es fan servir monedes del joc, només es mostra la primera columna.  

 

Figura 19. Exemple de marcador de progrés. Font: elaboració pròpia. 
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En cas d’abastar un espai més gran, una altra possibilitat seria pujar-lo a una xarxa social (com 
ara Instagram) i que els jugadors el poguessin consultar en temps real. 

4.7.5. Pistes per desxifrar un missatge final 

A cadascuna de les proves es dona una pista amb una lletra o símbol, que al final els alumnes 
han d’ordenar per formar una paraula final. Perquè els grups puguin anar apuntant les 
lletres/símbols i la paraula final, es lliura una targeta personalitzada a cada grup (Figura 20). Per 
guanyar la gimcana és necessari mostrar la paraula final. 

 

 

 

Figura 20. Targetes repartides als grups per apuntar les pistes descobertes a cada 
prova. Font: elaboració pròpia. 

Com que hi ha 4 proves, hauran d’esbrinar 4 lletres/símbols. La paraula resultant és WIN!, on el 
signe d’exclamació és una de les pistes trobades a les proves. 

4.7.6. Guanyadors i recompenses 

La forma d’establir els equips guanyadors de la gimcana també varia segons el grup classe: 

 Grup classe 1: els tres primers equips que acabin de fer totes les proves i hagin esbrinat 
la paraula clau amagada es proclamen finalistes. Dels tres equips finalistes, el que la 
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suma de les seves monedes sigui la més alta és el guanyador. En cas d’empat, el 
guanyador és el que hagi acabat abans. Per tant, els grups han de trobar un compromís 
entre fer les proves bé per aconseguir el nombre màxim de monedes i fer-les ràpid per 
quedar entre els tres primers que les facin totes. 

 Grup classe 2: el guanyador s’estableix de la mateixa forma que al grup classe 1, però 
en el recompte de monedes també es té en compte la moneda extra donada pels altres 
grups, en cas de disposar d’una d’elles. 

 Grup classe 3: el primer que acaba totes les proves de forma satisfactòria i esbrina la 
paraula clau és el guanyador. En aquest cas els grups busquen fer les proves ràpid i 
suficientment bé com perquè el professor els deixi continuar a la següent prova. 

La recompensa final s’anuncia al principi de l’activitat i consisteix en un clauer amb una rèplica 
del planeta que suposadament han de conquerir (Figura 21). L’equip guanyador rep tants clauers 
com membres té l’equip. Els premis són d’elaboració pròpia i s’han dissenyat expressament com 
a recompensa d’aquesta activitat seguint el fil conductor. Els alumnes ho han valorat molt 
positivament i així ho han expressat a l’enquesta final de l’activitat (veure apartat 5.2.4). 

 

Figura 21. Recompenses pels grups guanyadors. Font: elaboració pròpia. 

La primera idea era que els alumnes poguessin bescanviar les monedes per diferents 
recompenses a escollir entre beneficis acadèmics (pujar nota de l’assignatura), socials (berenar 
per tot els membres de l’equip, entrades pel cinema, etc.) i materials (com per exemple els 
clauers). No obstant, quan es va fer l’activitat ja s’havia fet la reunió d’avaluació de final de curs  
i s’havien posat les notes, i per tant no va ser possible aquesta opció. De nou, per futures 
aplicacions es podria tenir en compte aquesta opció. Un exemple de taula de recompenses que 
tingués en compte beneficis acadèmics, socials i materials es mostra a la Taula 3. 

Taula 3. Taula de recompenses. Font: elaboració pròpia. 
 

Recompensa 
Nombre de 
monedes 

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

0,2 punts addicionals a la nota final de l’assignatura 25 

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

Clauers del planeta conquerit 30 

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

25 

Refresc per a tots els membres del grup a la cafeteria del centre 20 
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 Organitzadors de l’activitat 

Tal com s’ha esmentat a apartats anteriors, una primera opció que es va pensar per gestionar 
l’activitat de forma no presencial en temps real era a través d’una xarxa social. Es va descartar 
aquesta opció perquè es va decidir dur a terme la gimcana en dues aules consecutives i resultava 
més àgil gestionar-la de forma presencial. 

L’activitat pràctica es va preparar i gestionar entre la meva tutora de pràctiques i jo. En base a 
l’experiència, el nombre d’organitzadors es recomana que no sigui inferior a dos, ja que en el 
transcurs de l’activitat s’han de fer diverses tasques que d’altra manera serien difícils de gestionar 
alhora: avaluar les proves i donar les monedes corresponents en base a la rúbrica del punt 4.11, 
actualitzar el marcador de progrés, vigilar que es compleixin les mesures de seguretat al taller, 
resoldre dubtes i conflictes, entre d’altres. 

 Definició de les proves 

Abans de definir les proves, es va decidir que podien ser de dos tipus: 

 Proves teòriques: consistents en preguntes o problemes de resolució ràpida (tests de 
opcions múltiples, mots encreuats, etc.), que demostren els coneixements dels alumnes 
sobre la matèria. 

 Proves pràctiques: els alumnes han de demostrar les seves habilitats mitjançant l’ús de 
les eines del taller (serres, trepant, serjant, martell, etc.), el muntatge d’algun circuit 
elèctric senzill o la programació d’algun joc a Scratch. 

També s’havia de tenir en compte 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. 

Per la durada de l’activitat, de dues hores com a màxim, finalment es van dissenyar quatre 
proves: una d’elles teòrica, consistent en uns mots encreuats amb una recopilació de conceptes 
de diverses unitats didàctiques, i la resta més pràctiques, on havien de fer servir les eines del 
taller per a treballar la fusta, posar en pràctica els seus coneixements de dibuix tècnic i programar 
una part d’un joc predefinit amb Scratch. 

L’ordre d’execució de les proves es va determinar a partir de la Taula 4, que es va projectar a la 
pissarra al començament de la gimcana. Els identificadors de les proves es trobaven a la fitxa 
explicativa de les proves, i també es va dir la seva localització a l’inici de l’activitat. En algunes 
ocasions es va haver d’alterar aquest ordre perquè no s’acumulessin més de dos grups a les 
mateixes proves, en particular a la 2 i a la 3 que eren més llargues de fer que la 1 i la 4. 

Taula 4. Ordre d'execució de les proves pels diferents grups d'alumnes. Font: 
elaboració pròpia. 

 First Second Third Fourth 

Team 1: Rocket Challenge 1 Challenge 2 Challenge 3 Challenge 4 

Team 2: UFO Challenge 2 Challenge 3 Challenge 4 Challenge 1 

Team 3: Alien Challenge 3 Challenge 4 Challenge 1 Challenge 2 

Team 4: Planet Challenge 4 Challenge 1 Challenge 2 Challenge 3 

Team 5: Astronaut Challenge 1 Challenge 2 Challenge 3 Challenge 4 

Team 6: Sun Challenge 2 Challenge 3 Challenge 4 Challenge 1 
 

En aquest apartat es presenten les diferents proves a través d’unes taules preparades per al 
docent, amb la informació següent: 

- Títol de la prova 

- Descripció 

- Lletra/símbol amagat 

- Localització 

- Durada aproximada 
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- Aplicació mòbil 

- Material necessari 

- Unitats didàctiques treballades 

- Continguts 

- Objectius específics (els generals es troben a l’apartat 4.5) 

- Criteris d’avaluació 

- Procediment per notificar a la seva finalització 

 

A continuació de les taules pels docents es mostra la fitxa de la prova pels alumnes, que es va 

posar a la localització on s’havia de dur a terme. La fitxa conté una introducció lligada al fil 

conductor de l’activitat (missions espacials) i les instruccions que han de seguir per superar-la. 

També s’inclouen algunes imatges capturades en el desenvolupament de les proves. 

 

4.9.1. Prova 1: Mots encreuats 

Informació per al docent: 

Taula 5. Taula per al docent. Prova 1. Font: elaboració pròpia. 

Títol de la prova CHALLENGE 1. Find the hidden word to escape from the 
asteroids! 

Descripció S’han de resoldre els mots encreuats relacionats amb alguns 
conceptes adquirits a l’assignatura de tecnologia a 1r i 2n d’ESO per 
obtenir la paraula amagada. 

Aspectes a comentar 
als alumnes 

- Les paraules s’han d’escriure en l’idioma en què es troba la seva 
definició (català o anglès). 

- La segona paraula en realitat en són dues, separades per un guió. 
- La paraula amagada està en català (EXCLAMACIO). 
- Poden consultar Internet al mòbil per trobar les solucions. 

Lletra/símbol amagat ! (Exclamació) 

Localització Aula connectada amb el taller 

Durada aproximada 15 minuts 

Aplicació mòbil Navegador Inernet (Internet Explorer, Google Chrome, etc.) 

Material necessari - Fotocòpies amb els mots encreuats (una per grup).  

Unitats didàctiques 
treballades 

- Les eines 
- La fusta 
- Dibuix tècnic i representació gràfica 
- Electricitat i circuit elèctric 
- Llei d’Ohm 
- Màquines simples: palanques 

Continguts - Definició d’alguns conceptes bàsics de les unitats didàctiques 
d’electricitat, dibuix tècnic i representació gràfica, electricitat i 
circuit elèctric, llei d’Ohm i palanques. 

- Ús d’Internet a través del mòbil com a font d’informació. 

Objectius específics - Reconèixer alguns dels conceptes bàsics de les unitats 
didàctiques treballades a partir de la seva definició. 

- Cercar i trobar informació específica a tracés d’Internet. 

Criteris d’avaluació - Esbrinar les paraules corresponents als conceptes definits als 
mots encreuats. 
(Veure rúbrica a l’apartat 4.11.) 

Procediment per 
notificar la seva 
finalització 

Un cop descobertes totes les paraules, es mostra la fotocòpia resolta 
al professor i s’indica la paraula amagada. 
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Fitxa per als alumnes: 

CHALLENGE 1: Find the hidden word to escape from the asteroids! 

Approximate time: 15 min 

Hundreds of asteroids are approaching your spaceship (nau espacial) at high speed. You 
have to DECRYPT THE PASSWORD HIDDEN IN THE CROSSWORD in order to activate the 
light speed button of your control panel. 

Available material: pen (and your brain). 

1. Electrons flowing through a conductor material. 
2. Complementary lines in which the dimension line is situated. They show the beginning and 

the end of the edge of an object. 
3. Dimensió d’una aresta d’un objecte que en dibuix tècnic es representa mitjançant una fletxa. 
4. Simple machine consisting on a rigid bar that pivots over a point of support called fulcrum  
5. In catalan 'xerrac' it's a saw used to cut soft wood. 
6. Eina del taller, en anglès anomenada ‘hammer’, que es fa servir per colpejar claus per tal de 

fer unions amb diferents peces. 
7. Small particules that form mass. It's composed of a core of electrons and neutrons and 

electrons rotating around it. 
8. Filaments de coure envoltats de plàstic utilitzats per conduir electricitat. 
9. Element de control utilitzat en un circuit elèctric per obrir o tancar el pas del corrent elèctric. 
10. Unitat de mesura de la resistència elèctrica. 

 

  1.             

2.                

  3.              

  4.              

 5.               

  6.              

  7.              

  8.              

  9.              

  10.              

 
When you have finished, you have to bring the solution to us. 

Figura 22. Fitxa per als alumnes. Prova 1. Font: elaboració pròpia. 
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Solució de la prova: 

  1. E L E C T R I C I T Y  

2. A U X I L I A R Y - L I N E S 

  3. C O T A          

  4. L E V E R         

 5. H A N D S A W        

  6. M A R T E L L       

  7. A T O M          

  8. C A B L E         

  9. I N T E R R U P T O R   

  10. O H M           

Figura 23. Solució dels mots encreuats de la prova 1. Font: elaboració pròpia. 

 

Algunes imatges capturades en el desenvolupament de la prova: 
 

  

Figura 24. Imatges capturades en el desenvolupament de la prova 1. Font: 
elaboració pròpia.  
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4.9.2. Prova 2: Figura a escala 

Informació per al docent: 

Taula 6. Taula per al docent. Prova 2. Font: elaboració pròpia. 

Títol de la prova CHALLENGE 2. Create a special tool to repair your engines! 

Descripció S’ha dibuixar i tallar amb cúter sobre cartró ploma, a escala, una 
figura que es troba representada en una cartolina penjada a la paret. 
Per mesurar les longituds els alumnes disposen d’un regle 
convencional i per mesurar els angles han de fer servir l’aplicació 
Smart Protractor. 

Aspectes a comentar 
als alumnes 

- Per obtenir la qualificació màxima de la prova (3 monedes en el 
cas dels grups classe 1 i 2, o continuar a la següent prova en el 
cas del grup classe 3) han de mesurar amb l’aplicació esmentada 
els dos angles representats a l’esquema de la fitxa. 

Lletra/símbol amagat W (la pròpia eina) 

Localització Pati al costat del taller 

Durada aproximada 30 minuts 

Aplicació mòbil Smart Protractor 

Material necessari - Cartolina (una en total) 
- Cartró ploma (un panell A4 per grup) 
- Cúter (un parell en total) 
- Plantilla per corregir l’activitat (per superposar l’eina i comparar 

les seves dimensions) 

Unitats didàctiques 
treballades 

- Les eines 
- Dibuix tècnic i representació gràfica 

Continguts - Ús d’instruments de mesura, convencionals i digitals. 
- Representació gràfica d’objectes a escala. 
- Construcció d’objectes a partir de la seva representació gràfica. 
- Ús d’eines i instruments respectant les mesures de seguretat. 

Objectius específics - Utilitzar correctament el regle (convencional) i el transportador 
d’angles (digital). 

- Representar i interpretar figures senzilles a escala. 
- Emprar correctament el cúter, fent especial atenció a les seves 

mesures de seguretat. 

Criteris d’avaluació - Mesurar correctament els angles especificats a la figura. 
- Representar la figura amb les dimensions a escala corresponents. 
- Tallar amb el cúter l’objecte seguint les normes d’ús i de seguretat 

adients. 
(Veure rúbrica a l’apartat 4.11.) 

Procediment per 
notificar la seva 
finalització 

Presentació de la peça obtinguda per avaluar el seu correcte 
dimensionament i acabats, i notificació dels angles indicats a la 
figura. 

 

  



Gimcana tecnològica com a eina de gamificació  29 
 

Fitxa per als alumnes: 

CHALLENGE 2: Create a special tool to repair your engines! 

Approximate time: 30 min 

The engines of your spacecraft have been damaged. You don’t have the tool to fix it, so 
you have to create your own tool. 

You will find a drawing of the tool on the wall, but it is not at the good scale. You have 
to DRAW AND CUT A SCALED TOOL (1:3) on the foam board (catró ploma) we give you. 

Available material: 

 Foam board (cartró ploma): material for the tool. 

 Cutter: to cut the foam board. 

 Ruler: to measure the lengths. 

 Mobile with ‘Smart Protractor/Transportador’ app: to measure the angles. 

W 
When you have finished, you have to bring the tool to us. 

Figura 25. Fitxa per als alumnes. Prova 2. Font: elaboració pròpia. 

 

 Algunes imatges capturades en el desenvolupament de la prova: 
 

  

Figura 26. Imatges capturades en el desenvolupament de la prova 2. Font: 
elaboració pròpia.  
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4.9.3. Prova 3: Treball de la fusta 

Informació per al docent: 

Taula 7. Taula per al docent. Prova 3. Font: elaboració pròpia. 

Títol de la prova CHALLENGE 3. Construct a support for the spatial laser! 

Descripció S’ha de construir una estructura en forma de la lletra “N” amb llistons 
de fusta, i s’ha de demostrar que és estable i que es troba anivellada. 

Aspectes a comentar 
als alumnes 

- Per obtenir la qualificació màxima a la prova (3 monedes en el cas 
dels grups classe 1 i 2, o continuar a la següent prova en el cas 
del grup classe 3) han de demostrar que l’estructura es troba 
anivellada amb l’aplicació Smart Level, amb un angle de desnivell 
no superior a 2º. 

- Es pot variar la llargada del llistó del mig de la “N”, sempre que es 
mantingui l’angle de 45º (no cal que calculin la seva longitud 
exacta). 

Lletra/símbol amagat N (la pròpia peça) 

Localització Taller de tecnologia 

Durada aproximada 30 minuts 

Aplicacions mòbil - Smart protractor 
- Smart Level 

Material necessari - Llistons de fusta (un llistó de 0,5 metres per grup) 
- Claus (4 unitats per grup) 
- Martell (un parell en total) 
- Serjant (4 en total) 
- Serra d’arquet (4 en total) 

Unitats didàctiques 
treballades 

- Les eines 
- La fusta 

Continguts - Ús d’instruments de mesura: convencionals i digitals 
- Construcció d’objectes a partir del seu croquis. 
- Ús d’eines i instruments per treballar la fusta, respectant les 

mesures de seguretat: serjant, serra d’arquet, martell i claus. 
- Conceptes d’estabilitat i anivellament. 

Objectius específics - Utilitzar correctament el regle (convencional) i el transportador 
d’angles (digital). 

- Utilitzar i interpretar els resultats obtinguts del nivell digital. 
- Construir objectes senzills a partir de la interpretació del seu 

croquis i les seves dimensions. 

- Emprar correctament el serjant, la serra d’arquet, el martell i els 
claus, respectant les seves normes d’ús i seguretat. 

Criteris d’avaluació - Construir l’objecte amb les dimensions especificades al seu 
croquis. 

- Demostrar l’estabilitat i anivellament de la peça, fent ús del nivell 
digital al mòbil. 

- Seguir les normes d’ús i de seguretat de les eines i instruments 
emprats. 
 (Veure rúbrica a l’apartat 4.11.) 

Procediment per 
notificar la seva 
finalització 

Un cop construïda la peça, s’ha de demostrar la seva estabilitat i 
anivellament al professor, amb l’aplicació Smart Level. 
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Fitxa per als alumnes: 

Figura 27. Fitxa per als alumnes. Prova 3. Font: elaboració pròpia. 

 

  

CHALLENGE 3: Construct a support for the spatial laser! 

Approximate time: 30 min 

Your spacecraft is equipped with a spatial laser that is capable of disintegrating any object 
approaching, for example asteroids or space debris (brossa espacial). 

The support for the laser has been broken. It’s critical to construct a new one to prevent the 
impact of asteroids on the spacecraft. 

You have to CONSTRUCT A NEW SUPPORT FOLLOWING THE DRAWING AND THE 
DIMENSIONS BELOW.  

 

THE LASER HAS TO BE IN HORIZONTAL POSITION OVER ITS SUPPORT, so you have to 
make sure that it will be levelled. You can check if it is levelled using the ‘Smart Level/Nivel’ 
app from your mobile phone: 

 

Available material: 

 Wood strips (llistons de fusta): as principal structural elements. 

 Bow saw: to cut the wood strips. 

 Ruler: to measure the lengths. 

 Mobile with ‘Smart Level/Nivel’ app: to proof that the surface is horizontal. 

When you have finished, you have to bring the support to us and demonstrate that it is 
leveled using the ‘Smart Level/Nivel’ app. 
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Algunes imatges capturades en el desenvolupament de la prova: 
 

 

Figura 28. Imatges capturades en el desenvolupament de la prova 3. Font: 
elaboració pròpia.  

 

4.9.4. Prova 4: Programació amb Scratch  

Informació per al docent: 

Taula 8. Taula per al docent. Prova 4. Font: elaboració pròpia. 

Títol CHALLENGE 4. Programming the landing on the planet Tecnos! 

Descripció S’ha de programar una part d’un petit joc predefinit amb Scratch. 
S’han de codificar a l’entorn Scratch l’algorisme que es presenta a la 
fitxa per a l’alumne.  

Aspectes a comentar 
als alumnes 

- No han d’eliminar cap bloc a l’entorn Scratch, simplement han 
d’afegir les comandes que realitzin les funcions que s’indiquen a 
la fitxa de l’alumne. 

- El recorregut que fa el coet del programa és la lletra amagada de 
la prova. 

Lletra/símbol amagat I (traç que deixa el coet del programa) 

Localització Aula 

Durada aproximada 15 minuts 

Aplicació mòbil Cap 

Material necessari - Ordinadors (3 en total) 

Unitats didàctiques 
treballades 

- Programació amb Scratch 

Continguts - Coneixement de l’entorn Scratch i aplicació de les seves 
comandes bàsiques (blocs) 

- Traducció d’algorismes a l’entorn de programació Scratch. 
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Títol CHALLENGE 4. Programming the landing on the planet Tecnos! 

- Comprovació i validació del correcte funcionament del programa 
generat. 

Objectius específics - Interpretar un algorisme definit pels passos del procés a realitzar, 
i traduir-los a l’entorn Scratch 

- Fer servir correctament l’entorn Scratch i les seves comandes 
principals. 

Criteris d’avaluació - Ser capaç de traduir l’algorisme de la fitxa de l’alumne a l’entorn 
Scratch. 

- Trobar errors en el codi en cas de que no funcioni correctament. 
- Trobar la lletra amagada al programa. 

(Veure rúbrica a l’apartat 4.11.) 

Procediment per 
notificar la seva 
finalització 

Quan s’hagi acabat de programar el joc, s’avisa al professor per 
demostrar que la lletra obtinguda és la correcta. 
Solució del programa: 
https://scratch.mit.edu/projects/111783915/#editor 

 

Fitxa per als alumnes: 

CHALLENGE 4: Programming the landing on the planet Tecnos! 

Approximate time: 15 min 

Before landing on the planet Tecnos, you have to program the manoeuvres that your 
spacecraft manoeuvres (maniobres). 

Enter the following link on a computer: https://scratch.mit.edu/projects/111786963/#editor  

You have to edit the program and add the following sequential movements to be done by the 
spacecraft: 

1. Go to the coordinates (X=-130, Y=-100). 
2. Pen down - it will draw the trail (camí) of the spacecraft. 
3. Glide to coordinates (X=130, Y=-100) in 1 second. 
4. Glide to coordinates (X=0, Y=-100) in 0.5 seconds. 
5. Glide to coordinates (X=0, Y=100) in 1 second. 
6. Glide to coordinates (X=-130, Y=100) in 0.5 seconds. 
7. Glide to coordinates (X=130, Y=100) in 1 second. 

Available material: computer and your Scratch skills. 

 

When you have finished, you have to show us the final program. And remember the trail 
(camí) of the spacecraft...you will need it later! 

Figura 29. Fitxa per als alumnes. Prova 4. Font: elaboració pròpia. 

 

  

https://scratch.mit.edu/projects/111783915/#editor
https://scratch.mit.edu/projects/111786963/#editor
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Algunes imatges del desenvolupament de la prova: 
 

 

Figura 30. Imatges del desenvolupament de la prova 4. Font: elaboració pròpia.  

 Planificació i temporització de l’activitat 

En aquest apartat es mostra la seqüenciació de l’activitat, des de que es lliura l’enquesta inicial 
als alumnes per escollir la temàtica del joc fins que es donen els premis als guanyadors. 

4.10.1. Abans de l’activitat 

 Un mes abans: Es lliura una enquesta als alumnes per escollir la temàtica de la gimcana 
(veure enunciat a l’Annex 1). 

 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 repartint les 
targetes de la Figura 15. També es dona el nom de les aplicacions que hauran de fer 
servir (veure apartat 4.3) i es fa una petita introducció sobre com s’utilitzen. 

 Un dia abans: Es recorda que com a mínim un component del grup ha de tenir 
descarregades les aplicacions, i que han de portar la insígnia del grup visible al dia 
següent durant tota l’activitat. 

4.10.2. Durant l’activitat 

 En començar (minut 0): Els organitzadors (professors) tornen a explicar les mecàniques 
del joc, reparteixen les fitxes perquè els grups escriguin les pistes de les proves i la 
paraula clau final (Figura 20). Es lliura la carta de presentació als equips (Figura 17) i es 
deixen uns 5 minuts perquè la llegeixin. Després es comença un petit debat sobre la 
problemàtica presentada. A continuació, es projecta a la pissarra l’ordre d’execució de 
les proves (Taula 4), i cada equip es dirigeix a la prova que li toca. 
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 A l’inici de cada prova: A la localització de cada prova, els grups trobaran una fitxa amb 
el títol de la prova, la seva durada aproximada (i recomanada), les instruccions per dur-
la a terme, i la manera de notificar la seva finalització (Figura 22, Figura 25 Figura 27 i 
Figura 29). 

 Durant cada prova: Els organitzadors aniran rotant per les diferents proves comprovant 
la correcta execució de les mateixes i resolent els possibles dubtes dels alumnes. 

 En finalitzar cada prova: Quan l’equip hagi acabat la prova, ho notificarà a un dels 
organitzadors de la manera que s’indiqui a la fitxa. Un cop analitzat el resultat de la prova, 
l’organitzador donarà a l’equip les monedes que cregui necessàries segons la rúbrica de 
l’apartat 4.11. Quan finalitzi l’avaluació l’equip es dirigirà a la següent prova. 

 Cada 30 minuts: Els organitzadors projectaran el marcador de progrés amb el rànquing 
de monedes de cada grup i/o proves superades cada 30 minuts aproximadament. 

4.10.3. Després de l’activitat 

 En finalitzar l’activitat (a les 2 hores): Es reunirà a tots els grups a l’aula inicial (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 sumarà el total de monedes dels tres primers grups que 
hagin finalitzat l’activitat i l’equip que hagi reunit més serà el guanyador. En cas d’empat 
guanyarà el que hagi acabat primer. Per últim, es lliuraran els premis als guanyadors. 

 Avaluació de l’activitat 

L’avaluació de l’activitat té en compte aspectes conceptuals, procedimentals i actitudinals. Els 
criteris d’avaluació de cada prova consideren aquests tres aspectes i es troben recollits a la 
rúbrica de la Taula 9. 

Taula 9. Rúbrica per a la correcció de les diferents proves. Font: elaboració pròpia. 

 3 monedes 2 monedes 1 moneda 

Prova 1: Mots 
encreuats 

S’han resolt totes les 
paraules de forma 
autònoma i s’ha trobat 
la paraula secreta. 

No s’han resolt una 
o dues paraules 
però s’ha trobat la 
paraula secreta. 

Han quedat per 
resoldre més de 
dues paraules. 

Prova 2: Figura a 
escala 

Les dimensions de 
l’eina a escala són 
correctes o s’apropen 
molt i s’han encertat 
els valors dels angles 
demanats. S’han 
respectat les normes 
d’ús i seguretat de les 
eines i instruments 
emprats. 

Les dimensions de 
l’eina a escala són 
correctes o 
s’apropen molt, però 
no s’han encertat els 
valors dels angles 
demanats. S’han 
respectat les normes 
d’ús i seguretat de 
les eines i 
instruments 
emprats. 

Les dimensions de 
l’eina a escala no 
són correctes. No 
s’han respectat del 
tot les normes d’ús i 
seguretat de les 
eines i instruments 
emprats. 

Prova 3: Treball de 
la fusta 

La peça construïda és 
estable i es troba 
anivellada amb un 
angle inferior o igual a 
2º. S’han respectat les 
normes d’ús i 
seguretat de les eines 
i instruments emprats. 

La peça construïda 
és estable i es troba 
anivellada amb un 
angle superior a 2º. 
S’han respectat les 
normes d’ús i 
seguretat de les 
eines i instruments 
emprats. 

La peça construïda 
no és estable. No 
s’han respectat del 
tot les normes d’ús i 
seguretat de les 
eines i instruments 
emprats. 

Prova 4: 
Programació amb 
Scratch 

El programa final 
funciona correctament 
i s’ha trobat la lletra 
amagada. 

El programa final no 
funciona del tot bé 
però s’ha trobat la 
lletra amagada. 

El programa final no 
funciona bé ni s’ha 
trobat la lletra 
amagada. 
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5. Resultats 

No es pot quantificar el grau d’assoliment de coneixements i destreses a nivell individual després 
de l’activitat, ja que en gran mesura depenen del grau d’implicació de cada membre del grup. 
Amb el lliurament de monedes i la superació de les proves però, ens hem pogut fer una idea dels 
conceptes i procediments adquirits a nivell grupal. Totes les proves van ser superades com a 
mínim amb dues monedes, i en la majoria dels casos, amb les tres monedes que indicaven la 
qualificació màxima de la prova. 

 Comparació del comportament dels alumnes segons el grup classe 

Ha sigut interessant fer variacions en les mecàniques del joc als diferents grups classe, ja que 
això s’ha vist reflectit en les estratègies que han fet servir els estudiants: 

 Grup classe 1: en ocasions els alumnes es plantejaven si era més convenient acabar 
una prova amb la qualificació màxima i obtenir 3 monedes, amb la despesa de temps 
que això suposava, o superar-la simplement amb 2 monedes i estalviar temps per quedar 
entre els tres primers equips en acabar totes les proves, i optar així al premi final. 

 Grup classe 2: s’ha pogut observar una conducta semblant al cas del grup classe 1, 
doncs la mecànica del joc era molt semblant. No obstant, el fet de disposar d’una moneda 
addicional per recompensar els companys ha permès observar l’aparició de relacions 
entre els membres de diferents equips, que d’altra manera no s’haguessin pogut veure, 
ja que haguessin jugat de forma totalment independent (com passava als grups classe 1 
i 3). Un grup va oferir una moneda a un altre si els hi deixaven una aplicació del mòbil 
que s’havien oblidat de descarregar. Uns altres recompensaven als seus companys per 
ajudar-los a fer una prova. I el comportament més curiós ha sigut el d’un equip que ha 
cedit la seva moneda a un altre grup finalista, perquè no guanyés un tercer grup amb el 
que no tenien tanta afinitat. Per sort, aquest últim esdeveniment no va ser determinant a 
l’hora d’escollir guanyador perquè el primer grup els hi portava més d’una moneda 
d’avantatge a la resta. 

 Grup classe 3: com que no hi havia monedes del joc, el que els importava era només fer 
les proves el més ràpid possible. Per continuar amb la següent prova havien de passar 
l’avaluació dels organitzadors, però com que en aquest cas es tractava de passar o no 
passar, els equips intentaven convèncer a l’avaluador per poder prosseguir. Si 
aconseguien que se’ls hi perdonés algun defecte a la prova no importava, doncs 
guanyava qui acabava primer totes les proves. 

 Enquesta final 

En finalitzar l’activitat es va passar una enquesta en què els estudiants van poder expressar la 
seva opinió sobre si els havia agradat l’activitat, si la tornarien a fer i si havien après alguna cosa. 
En aquestes tres preguntes es va donar opció a contestar si es trobaven molt d’acord, d’acord o 
en desacord. Per últim, se’ls va preguntar què era el que més els hi havia agradat i què era el 
que menys. Van contestar el qüestionari 42 alumnes, ja que finalment només es va poder passar 
a dos dels tres grups en els que es va aplicar l’activitat. L’enunciat i les respostes de tots els 
alumnes es poden consultar a l’Annex 1. S’analitzen els resultats a continuació. 

5.2.1. Pregunta 1: T’ha agradat l’activitat? 

Si es sumen les respostes dels alumnes que estan d’acord i totalment d’acord es pot observar 
com al 95% (40 alumnes) els ha agradat l’activitat, mentre a un 5% (2 alumnes) no els ha agradat. 
Per tant, es pot afirmar que en general els ha agradat fer-la. 
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Figura 31. Gràfic amb les respostes a la pregunta T’ha agradat l’activitat?. Font: 
elaboració pròpia. 

5.2.2. Pregunta 2: Tornaries a fer-la? 

El 100% dels alumnes estan d’acord o molt d’acord en què tornarien a fer-la, inclús els que van 
dir que no els havia agradat l’activitat. Això podria ser degut a que encara que no els agradi gaire 
ho prefereixen a fer classe ordinària o que potser hi veuen algun profit acadèmic. 

 

Figura 32. Gràfic amb les respostes a la pregunta La tornaries a fer?. Font: 
elaboració pròpia. 

En aquesta pregunta s’hauria d’haver especificat el fet de tornar-la fer però amb una temàtica i 
proves diferents, ja que en alguns casos es podia arribar a interpretar malament. 

5.2.3. Pregunta 3: Has après o repassat alguna cosa? 

Repassar i consolidar aspectes del temari donats a primer i segon curs d’educació secundària 
obligatòria era un dels objectius d’aprenentatge esmentats a l’apartat 4.5. El 100% dels alumnes 
diuen que han après o repassat alguna cosa, la qual cosa indica s’ha complert aquest objectiu.  

 

Figura 33. Gràfic amb les respostes a la pregunta Has après o repassat alguna 
cosa?. Font: elaboració pròpia. 
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5.2.4. Pregunta 4: Què t’ha agradat més de l’activitat? 

Com a resposta a aquesta pregunta la majoria dels alumnes han indicat quina ha sigut la prova 
que més els ha agradat, que en general han sigut la de programació amb Scratch (veure apartat 
4.9.4) i la dels mots encreuats (veure apartat 4.9.1). 

També hi ha hagut valoracions positives del desenvolupament de l’activitat en conjunt, com ara 
el treballar fora de la classe, el premi, el treball en equip, les modes de joc, l’organització, 
l’originalitat o repassar conceptes ja oblidats de manera divertida. 

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

La prova que menys els ha agradat han sigut la de dibuixar a escala i tallar l’eina (veure apartat 
4.9.2), ja que deien que era massa difícil i portava molt de temps. De cara a futures edicions es 
podria adaptar la prova a una figura més senzilla perquè fos més àgil de fer a escala, o repassar 
abans el procés de mesura d’angles i dibuix a escala. 

Altres aspectes que els alumnes han trobat negatius han sigut que no hi hagués premis per 
tothom, el poc temps disponible, els grups (els feia el professor) i la dificultat d’algunes proves. 
De nou, es poden recollir les crítiques fetes pels alumnes i tractar de millorar alguns dels aspectes 
de cara a una nova edició. 
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6. Conclusions 

En el desenvolupament de l’experiència i redacció d’aquest Treball Fi de Màster s’han trobat 
certes limitacions que han impedit extraure resultats concloents, i que podrien portar a futurs 
estudis: 

 La mostra d’estudiants és petita (al voltant d’uns 70 alumnes). 

 Les enquestes prèvia i posterior a la gimcana no contemplen la totalitat dels alumnes 
que han fet l’activitat.  

 No existeix un grup de control que no participi a la gimcana, i per tant no es poden avaluar 
per comparació els efectes positius que aquesta comporta. 

 El temps limitat d’aplicació de la gimcana dificulta que es pugui donar un aprenentatge 
més profund dels temes tractats, i alhora fa que l’experiència no sigui tan immersiva com 
podria arribar a ser-ho. 

 No existeixen indicadors d’avaluació suficients per quantificar els beneficis de l’activitat 
en l’adquisició de conceptes i accions procedimentals, a nivell individual. 

 Resulta difícil quantificar aspectes com ara la motivació dels alumnes. 

No obstant, es pot concloure que en base als resultats obtinguts aquesta experiència ha sigut 
motivadora en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Els adolescents estan acostumats a fer 
servir el mòbil en el seu dia a dia i els engresca fer-lo servir també a l’aula. També han valorat 
positivament trobar-li un sentit a les diferents proves de la gimcana, i que no es tractessin de 
proves aïllades. L’element clau per dur a terme l’anterior ha sigut el fil conductor, que s’ha escollit 
segons les motivacions dels alumnes (manifestades a l’enquesta prèvia a l’activitat). 

Encara que l’activitat s’ha aplicat a segon curs d’educació secundària a l’assignatura de 
tecnologia, també podria adaptar-se a altres cursos i matèries canviant les proves i, si escau, la 
línia argumental. Un futur estudi podria ser l’elaboració d’un arxiu de proves classificades segons 
el curs, en la que es pogués adaptar l’enunciat de la prova en funció de la temàtica escollida. 

Com a exemple d’adaptació d’aquesta metodologia, a l’Annex 2 es desenvolupa una activitat 
semblant a la presentada en aquest treball, amb una menor influència de l’aprenentatge mòbil 
però amb una mecànica del joc similar. Està enfocada també a l’assignatura de Tecnologia, però 
en aquest cas a quart curs d’educació secundària obligatòria. 
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