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Resum 

Per a què serveix l’assignatura que estic cursant? Em servirà per la feina que exerciré en el 

futur? Tindré la possibilitat d’aplicar els nous coneixements adquirits? Gaudiré durant el meu 

procés de formació? Apropar les motivacions darrera la planificació de l’ensenyament a 

l’alumne ajuda a incloure’l en el procés d’aprenentatge i fer-lo entreveure les ramificacions 

que s’escauen. El serious game és un mètode pedagògic amb aspectes lúdics que, mitjançant 

un software, permet a l’alumne testejar els seus  coneixements adquirits per resoldre casos 

específics en temps real. El serious game, acompanyat per un disseny dels continguts 

pedagògics, contextualitza en un entorn virtual d’entreteniment les aplicacions reals de la 

teoria ensenyada pel professor, i crea un vincle entre l’experiència de joc i les lliçons 

transmeses. Gràcies al recorregut pedagògic incorporat i els mecanismes d’avaluació, el joc 

guia l’estudiant en l’assimilació i la pràctica de l’objecte d’estudi, en un treball autònom fora 

de l’horari lectiu de l’assignatura o com a complement a les activitats d’aplicació pràctica a 

classe. Aquest treball presenta el serious game com a eina per respondre a les inquietuds dels 

alumnes i per que el professor pugui aprofitar-ne els aspectes d’aplicació pràctica, seguiment 

de l’alumne i motivacionals, assegurant l’assoliment de les competències previstes a 

l’assignatura. El projecte inclou una proposta de jocs per implementar en assignatures del 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i un model d’implementació del serious game 

Mecagenius en l’assignatura de Sistemes de Fabricació a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona. Es presenta un pla d’experimentació i validació de l’ús del joc com a 

complement a les sessions de laboratori de l’assignatura per oferir eines als estudiants per 

assolir un major coneixement pràctic dels sistemes de fabricació que s’hi ensenyen i obtenir 

una major implicació de l’alumne envers el contingut acadèmic en joc. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Durant una sessió de joc, els nivells de concentració, dedicació i manipulació de conceptes 

complexes segueixen els mateixos patrons que les fases d’aprenentatge en la formació de 

l’estudiant. En canvi, una de les dues activitats es realitza amb facilitat i naturalitat, inclús amb 

desig, mentre que l’altre ha de superar barreres, generalment motivacionals, que retarden 

l’adquisició i domini de competències. La intuïció ens diu que jugant aprenem; aprenem coses 

sobre el joc, sobre nosaltres mateixos i sobre les nostres capacitats respecte els reptes que 

ens proposa. La lògica voldria que si el joc estigués relacionat amb contingut educatiu,  s’hauria 

de poder recrear les condicions que fan d’un joc comercial el perfecte catalitzador per l’esforç 

i la concentració del jugador.  

Observant la reacció d’individus, per qui el concepte de serious game era totalment 

desconegut, assentint intuïtivament a la proposta d’utilització del joc com a eina de formació, 

i un cop explicada la lògica darrere el raonament, apareix la diferencia entre la percepció de 

les generacions “natives” nascudes a l’era digital i les generacions que s’hi han tingut que 

adaptar. El serious game és un mitjà més pròxim a l’actual generació d’estudiants que valora 

les utilitats i l’atractiu que presenta. Aquesta diferencia en la percepció obre la porta a treballs 

de traducció i descoberta conceptual entre generacions i aquest projecte vol servir de pont 

per apropar els punts de vista del dos  actors de l’ensenyament: el professor i l’estudiant. 
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1.2. Motivació 

Aquest projecte ha estat ideat per ajudar tant a professors com a alumnes d’enginyeria a 

entendre un nou procés d’aprenentatge i conèixer les eines disponibles per realitzar-lo. Per 

què serveix aquesta assignatura que estic estudiant?,  Perquè estic estudiant aquest temari?, 

A on porta la carrera que estic cursant?. Aquestes són preguntes que es formulen els 

estudiants al llarg dels seus estudis universitaris i trobar una resposta satisfactòria pot tenir 

conseqüències positives en el rendiment acadèmic de l’alumne. El motiu que impulsa la 

realització d’aquest projecte és la possibilitat d’oferir eines als estudiants per contextualitzar 

el contingut de les seves assignatures  amb la seva pràctica professional.  

En vers als professors, aquest projecte és una manera de donar-los a conèixer que existeix la 

possibilitat d’utilitzar un sistema innovador, el serious game, i un exemple de com utilitzar-lo  

per transmetre coneixements sobris i de vegades severs, de manera lúdica, graciosa i amb 

alguns aspectes motivacionals pels estudiants.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és de millorar el procés de formació de graduats en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials.   

 

- Introducció i justificació del mètode d’ensenyament utilitzant serious games  com 

a eina per potenciar la comprensió de les lliçons del professor i el treball autònom 

de l’alumne durant la fase d’aprenentatge no presencial. 

 

- Proposta de jocs potencials per la seva utilització en el marc de les assignatures 

del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

 

- Disseny d’un experiment docent consistent en la implementació del serious game 

Mecagenius com a complement a l’assignatura de Sistemes de Fabricació. 

 

- Proposta d’un mètode de validació de l’ús del serious game com a eina pedagògica 

en el context de l’assignatura a partir dels resultats de l’experimentació. 

 

 

2.2. Abast del projecte 

El projecte estudia l’aplicació de serious games  en les assignatures troncals del pla d’estudis 

del Grau de Tecnologies Industrials cursat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona i oferir una valoració del serious game com a mètode pedagògic per treballar les 

competències transversals i especifiques que estableixen les assignatures i el pla d’estudis per 

la formació dels estudiants. Amés es proposa un projecte experimental d’implementació del 

serious game Mecagenius en l’assignatura de Sistemes de Fabricació i un mètode de validació 

del joc com a eina pedagògica. 
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3. Marc teòric 

3.1. El procés educatiu 

L’educació és el mecanisme que propicia l’adquisició de coneixements per part d’un individu 

per desenvolupar el domini d’un camp d’estudi i de les competències que requereix.  

 

3.1.1. Les fases de l’aprenentatge 

Per contextualitzar la solució proposada, a continuació exposem el marc teòric dels mètodes 

d’aprenentatge vigents fins ara. Ens podem referir a la taxonomia creada per Benjamin Bloom 

[1], i revisada per Anderson & Krathwohl [2]  que divideix el procés d’aprenentatge segons les 

següents etapes: 

 

1. Recordar: Aquesta etapa fa referencia a la part del coneixement que va lligada a la 

memòria. En aquesta fase l’alumne adopta un paper passiu de destinatari del 

coneixement. Per assegurar un bon desenvolupament d’aquesta fase, cal controlar la 

percepció de l’estudiant del contingut impartit, i fomentar una bona disposició envers 

la lliçó, i així trencar possibles barreres que amb una bona motivació inicial  assegura 

una bona recepció de l’ensenyament. 

En aquest cas, el mètode docent més utilitzat és el de la lliçó magistral; el professor ha 

de mantenir l’atenció dels alumnes amb la paraula, realitzant una exposició dels 

subjectes de la lliçó que evoquin a les capacitats d’escolta i de memorització de 

l’alumne per acabar coneixent l’objecte d’estudi. 

2. Comprendre: Un cop identificat i memoritzat el material d’estudi, cal que l’alumne 

sigui capaç d’utilitzar-lo; el primer pas per la manipulació d’informació és la 

construcció de significat. Aquesta és pràctica amb accions com el resum, la 

classificació, l’exemplificació o  la interpretació. Per treballar aquests mecanismes 

s’utilitzen exercicis simples d’associació de conceptes, ordenació d’elements o 

comentaris de literatura sobre el subjecte d’estudi. Quan aquests exercicis es realitzen 
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amb un temari presentat pel professor i memoritzat per l’alumne, s’assegura una 

manipulació d’aquest en profunditat com veurem a les següents fases. 

Les etapes presentades anteriorment representen la fase deductiva de l’ensenyament 

de l’alumne; l’aprenentatge es basa en la transmissió del missatge del professor i 

l’assimilació per part de l’alumne. 

Com hem vist, aquesta fase reposa sobre mètodes on l’alumne adopta un paper més 

passiu. En canvi, durant la fase inductiva de l’ensenyament, on es tracta d’aplicar el 

coneixement adquirit, l’alumne actua en el desenvolupament de l’aprenentatge i el 

professor adopta un rol de facilitador i guia en les activitats pedagògiques 

programades.  

3. Aplicar: Reposant sobre els coneixements adquirits en les fases anteriors de 

Memorització i Comprensió, l’Aplicació és la manipulació d’aquestes adquisicions per 

poder resoldre problemes, construir prediccions i utilitzar les eines que el professor ha 

transmès.  

Per aplicar conceptes vists a classe s’utilitzen les classes d’exercicis i problemes o 

l’estudi de casos,  emmarcats  pel professor, de manera individual, o en grup com a 

treball autònom.  

4. Anàlisi: Aquest pas en l’ensenyament reposa en gran part sobre l’alumne. Es tracta de 

que l’estudiant incorpori el seu esperit crític al coneixement que ha adquirit. Poder 

identificar causes i conseqüències, realitzar comentaris personals argumentats i 

relacionar diferents parts d’un sistema, són exemples d’exercicis que demostren la 

capacitat d’anàlisi d’un estudiant.  

Per treballar aquest aspecte de l’aprenentatge, es solen utilitzar les discussions 

obertes a classe, els seminaris o l’estudi de casos. 

5. Síntesi: La meta del treball de síntesi radica en la manipulació de parts del 

coneixement adquirit per donar-li una forma estructurada pròpia, mitjançant 

l’esquema, construcció de models i planificació. Aquesta competència es treballa 

generalment de forma autònoma amb metodologies, com el treball individual o en 
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grup, per afavorir l’expressivitat de l’estudiant donant al professor el paper de crític i 

conseller.  

6. Avaluació: Emetre una opinió respecte una idea, assignar-li un valor, criticar una 

hipòtesi; la valoració de resultats obtinguts i les conclusions extretes per un estudiant 

en les seves tasques d’Anàlisi i de Síntesi indiquen el nivell assolit per  l’alumne en 

quant a aquesta última fase de l’aprenentatge. En aquest punt, s’espera de l’alumne 

que pugui utilitzar el que ha après fins ara, per avaluar i formular una opinió sobre 

algun material relacionat. 

Les presentacions orals de treballs individuals i les sessions de tutories permeten fer 

un seguiment de l’esperit crític i la capacitat d’avaluació dels estudiants, aquí l’atenció 

del professor es veu reduïda a un sol alumne o a un grup reduït d’alumnes. 

 

3.2. Metodologia docent 

Dins del marc teòric analitzem la metodologia docent actual aplicada a les aules per la 

transmissió dels coneixements del professor a l’alumne. 

 

3.2.1. Definició de mètode docent  

Un mètode docent es pot definir com la tècnica que dóna resposta a la pregunta formulada 

per tants acadèmics i docents a l’hora d’encarar l’ensenyament, “Cóm ensenyar per tal que 

els alumnes aprenguin?”. 

Podem entendre el procés d’aprenentatge com a la generació de coneixements que poden 

generar canvis en la conducta d’un alumne. Per fer possibles aquests canvis, cal que tant 

l’emissor del missatge (el professor) com el receptor (l’alumne) s’impliquin personalment amb 

el contingut del missatge (la lliçó impartida). Per que això passi, cal que totes les parts 

compleixin les condicions que permeten la comunicació educativa, com mostren J. Cabero, F. 

Martínez [3].  
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Prenent la interacció professor-alumne com un intercanvi o un servei, és innegable la 

necessitat de mantenir uns mínims en la seva qualitat. La dificultat resideix en la particularitat 

de cada cas; els mètodes utilitzats per cada assignatura segons el professor, la receptivitat dels 

alumnes o els recursos disponibles per la realització de l’assignatura. Tot i una planificació 

detallada del desenvolupament de l’assignatura per part de responsables de departament o 

coordinadors, és difícil assegurar nivells alts en la qualitat de l’ensenyament sense eines que 

assegurin un mínim estandarditzat, que es pot avaluar segons els criteris establerts per 

Verónica Edwards Risopatrón [4].  

Com veurem més endavant, els serious games  permeten assegurar un cert nivell de pràctica 

i assimilació en un entorn lúdic d’autoaprenentatge. En aquest marc, el professor pot treballar 

per incidir i profunditzar en els punts claus de la lliçó. L’ensenyant s’allibera de temps de 

tasques de preparació de l’assignatura i elaboració i correcció d’exercicis.  Aquest temps el 

podrà dedicar a resoldre els dubtes sorgits de la manipulació del contingut de l’assignatura, 

sota forma de joc, per part dels alumnes.  

 

3.2.2. Mètodes docents i els seus potencials pedagògics. 

L’educació actual ha diversificat els mètodes utilitzats a l’hora d’impartir ensenyaments als 

alumnes. En el passat, les classes es reduïen a classes magistrals impartides pel ponent i unes 

poques sessions pràctiques d’aplicació i observació dels coneixements. Aquest segueix sent el 

principal model aplicat a la majoria d’aules. Tot i que s’ha incrementat  l’èmfasi en les sessions 

dites de pràctica, existeixen per un altra banda múltiples formats d’ensenyament que 

s’adapten d’una manera més interactiva a les exigències i objectius de les assignatures.  

A continuació veurem quines són les opcions disponibles a l’abast del professor per a 

assegurar-se el  bon desenvolupament de l’assignatura i l’assimilació dels coneixements 

impartits.     

Al següent quadre Oriol Amat [5] exposa les competències treballades a cada mètode 

pedagògic dins de l’àmbit  universitari, que estudiarem mes endavant: 
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 Competències transversals 

Mètode Saber Saber-

fer 

Treball 

en 

equip 

Comunicació Lideratge Presa de 

decisions 

Creativitat 

Lliçó 

magistral 

X       

Tutoria  X X X X  X 

Seminari X   X X   

A distancia X X      

Exercici X X    X  

Cas X X X X  X  

Joc 

d’empresa 

X X X X X X  

Jocs de rol X X  X X X  

- Lliçó magistral: Sessió impartida oralment pel professor al conjunt dels estudiants que 

hi participen des d’una actitud passiva, escoltant. 

És el mètode que predomina a l’àmbit universitari, el professor transmet els seus 

coneixements als alumnes mitjançant la lliçó presencial. Aquest assumeix la presa de 

notes per part de l’alumne de les explicacions que aporta el professor, per la seva 

posterior memorització.  

Taula 1: Caracterització dels mètodes pedagògics d’ Oriol Amat 
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Objectius: La transmissió de coneixements del professor a l’alumne. En el seu rol 

passiu, l’estudiant es pot centrar en comprendre i memoritzar el tema que el professor 

està presentant. L’ensenyant és el que  proporciona el context general dels conceptes 

introduïts. Segons la complexitat d’aquests, una explicació oral pot ajudar a facilitar 

l’assimilació dels conceptes més difícils o complementar el material docent i la 

bibliografia de l’assignatura. 

 

- Tutoria: Seguiment periòdic d’un alumne o d’un grup reduït d’alumnes al llarg d’un 

curs, d’una assignatura o projecte, mitjançant reunions setmanals (o altres 

periodicitats) per tal  d’obtenir el màxim profit formatiu per a l’estudiant. 

Objectius: Permeten el seguiment del treball diari realitzat i incorporar els 

suggeriments del tutor. Aquest facilita la realimentació per assolir una qualitat i una 

profunditat majors de cara a l’entrega del producte final. El feedback que rep el 

professor del treball del alumne el permet valorar el seu grau de comprensió i 

implicació, però comporta una dedicació considerable, raó per la qual es realitzen les 

tutories per a nombres limitats d’alumnes. 

 

- Seminari: Sessió on els estudiants es divideixen en grup per estudiar i debatre un tema 

escollit, pel professor o pels alumnes. El professor assigna tasques a cada un dels 

integrants del grup i gestiona les interaccions entre alumnes i el desenvolupament dels 

grups al llarg de la sessió. Aquesta afavoreix la solució de les dificultats que es troben 

els alumnes, utilitzant les tècniques que permeten optimitzar les reunions de treball. 

o Preparació prèvia 

o Lideratge del grup 

o Respecte de totes les opinions 

o Presa de notes de totes les idees tractades 

Objectius: Fomentar la participació dels alumnes. El nombre reduït d’estudiants i la 

creació d’una estructura clara dins del grup dóna més llibertat als alumnes, 

especialment a l’hora d’expressar les seves opinions. El seminari afavoreix l’esperit 
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crític i la defensa dels arguments formulats en un clima de confiança entre els 

participants del seminari. 

 

- Ensenyament a distància i on-line: És l’ ensenyament que es produeix en un entorn 

allunyat de l’aula i de la presencia del professor. En aquest cas el material docent juga 

un rol fonamental ja que és el vincle entre l’alumne i l’assignatura. Gràcies a les noves 

tecnologies de la comunicació, la presencia del professor s’ha anat incrementant sota 

la forma de consultes telefòniques, Skype, a través de serveis de missatgeria 

instantània i inclús classes per videoconferència. L’ensenyament on-line proporciona 

material docent sota diferents formats (apunts, presentacions, vídeos...) per assolir 

l’assimilació del temari de l’assignatura.  

Objectius: Formació d’estudiants sense necessitat de presencia física. Facilitar el 

treball amb grup, on-line, mitjançant xats, xarxes socials... entre alumnes i entre 

alumnes i professors. 

 

- Exercici: Actua com a complement pràctic de la teoria. Es tracta de l’aplicació dels 

coneixements transmesos pel professor per tal que l’alumne domini la manipulació, 

raonament i les interaccions  que en resulten. 

Objectius: L’exercici busca que l’alumne aprengui el “saber-fer”  de l’aplicació i de la 

teoria, i integri els conceptes apresos. 

 

- Cas: El mètode del cas ofereix un exemple real o realista de l’aplicació dels elements 

introduïts a la teoria. El cas s’aplica a un tema concret les regles generals del contingut 

teòric. Aquest contingut ajuda a l’estudiant a formar un pensament crític al respecte i 

mostrar la utilitat dels coneixements adquirits. 

Objectius: El cas permet confrontar els estudiants a situacions realistes induint un 

anàlisi de la situació, la identificació de problemes i la formulació de solucions o 

alternatives possibles.  
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- Joc d’empresa: Els jocs s’utilitzen cada cop més en l’ àmbit educatiu. Els jocs 

d’empresa són simuladors que plantegen en un context realista un model empresarial. 

Aquest model col·loca l’estudiant al centre de la presa de decisions estratègiques. 

L’alumne posarà en pràctica els coneixements apresos a classe. L’objectiu és que els 

estudiants aprenguin participant activament des del món empresarial, tot i ser 

simulat; és el que en anglès s’anomena learn by doing. 

Objectius: Busca que els alumnes integrin els coneixements de diverses assignatures i 

l’apliquin en un entorn competitiu potenciant les habilitats de treball en equip, 

d’anàlisi de situacions, planificació i presa de decisions.  

 

- Joc de rols: Els alumnes actuen simulant el comportament de personatges ficticis  

definits pel professor que adopta un rol de facilitador, d’àrbitre i de moderador. 

Exemplifica les dinàmiques retrobades en entorns d’aplicació professional, i porta a la 

formació d’opinió crítica i d’argumentació. 

Objectius: “El joc de rol s’utilitza per aconseguir que els alumnes comprenguin el 

comportament de persones que tenen  interessos diversos. També ajuda cada alumne 

a conèixer el grup i a si mateix”  Oriol Amat [5]. 

 

- Projecte: És l’aplicació de les habilitats i coneixements adquirits a classe com a eina 

per resoldre problemes reals i propostes d’innovació. 

Objectius: Posar l’estudiant en situació per fer una aportació pròpia i mostrar la seva 

capacitat per elaborar una resposta rellevant a una problemàtica donada. 



Pràctiques virtuals: implementació de serious games en assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials.  Pág. 17 

 

3.3. Objectius de l’aprenentatge 

En un marc teòric, estudiarem els mecanismes per l’elaboració d’objectius per planificar 

processos d’aprenentatge.  

 

3.3.1. Definició d’objectius del Centre d’Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat. 

Per planificar l’ensenyament d’una matèria, cal establir uns objectius d’aprenentatge. El  curs 

d’una assignatura s’estructura al voltant d’aquests objectius de formació. 

Es coneix com a Cronogènesis la progressió del coneixement impartit pel professor i estudiat 

per l’alumne. Segons Guy Brousseau [6], per planificar aquesta progressió, cal establir els 

objectius de cada acció formativa programada. 

En vistes a millorar l’autoaprenentatge dels estudiants d’enginyeria, prendrem com a  marc 

teòric la preparació meticulosa d’un esportista d’alt nivell respecte el seu entrenament i el 

procés d’autosuperació. Aprofitem els darrers estudis publicats en aquest àmbit per utilitzar-

los dins de la preparació d’un alumne durant el curs d’una assignatura; en aquest estudi 

veurem com podem formular unes hipòtesis similars en quant a la formulació i avaluació 

d’objectius. 

Grace Puertas i Josep Font [7] divideixen els objectius en dues categories: 

Els objectius de resultat: Són la finalitat de l’esforç a la qual es sotmet l’esportista. Per l’atleta 

pot ser guanyar el campionat, superar un contrari o esdevenir campió del món. Per l’estudiant, 

un objectiu de resultat seria el d’aprovar l’assignatura, obtenir una beca, una matrícula  o 

acabar la carrera. 

Els objectius d’entrenament: Són l’execució d’una tasca per practicar o perfeccionar. 

L’esportista que vol llençar la pilota a una cantonada ha de practicar el tir moltes vegades. De 

la mateixa manera l’estudiant que ha de resoldre equacions de segon grau ha de fer multitud 

d’exercicis. 

Si l’objectiu de resultat representa l’aspiració a la qual el subjecte vol arribar, els objectius 

d’entrenament són els esforços que es realitzen per aconseguir-los. Definir-los correctament 

és fonamental per no desviar-se de la meta final. Si volem que un objectiu d’entrenament 
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estigui correctament definit ha de complir una sèrie de condicions. Els objectius han de ser 

realistes, operatius, controlables personalment, i variats. A continuació contextualitzem 

aquestes tres condicions: 

a) Realista:  

L’esportista ha de poder realitzar l’objectiu establert durant la sessió d’entrenament. A més, 

ha de creure que pot realitzar-ho. En cas contrari, es genera una barrera de resistència al canvi 

que s’està induint amb l’entrenament i que dificulta l‘avanç. 

b) Operatiu:  

“Un objectiu ha de quedar extraordinàriament ben definit, fins al punt que si un observador 

extern coneix els criteris que ha d’avaluar a l’esportista, seria capaç de dir si els està complint 

o no.” Grace Puertas i Josep Font  en Una mente en acción [7]. 

Els objectius han de ser definits, amb precisió, de forma inambigua, i cal evitar conceptes 

abstractes com aprendre o millorar. Les tasques han de ser descrites amb verbs d’acció que 

responen a l’activitat de l’esportista que indiquin l’inici i final del exercici i estipular els 

indicadors que informen l’esportista del que ha de realitzar. 

c) Controlable Personalment:  

Donat que el control personal de l’assoliment o no dels objectius és la base de 

l’autoaprenentatge, ampliem el marc teòric amb les aportacions de Grace Puertas i Josep Font 

[7] que incideixen en la importància de que durant l’exercitació “l’esportista pugui percebre 

directament si  està complint l’objectiu o no”. 

d) Variat: 

Les capacitats per realitzar certes activitats varien segons l’individu i les tasques en qüestió. 

Oferir múltiples objectius permet que l’esportista avanci més en alguns objectius que d’altres, 

evitant possibles bloquejos si una tasca li resulta difícil.  
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3.4. Competències 

L’Institut d’Estudis Catalans  defineix competència com  la “disposició o capacitat natural o 

adquirida per a fer alguna cosa.  Aptitud per al treball, per a l’estudi, per a exercir un càrrec.” 

La posada en marxa de l’Espai Europeu d’Educació Superior conegut sota el nom de Pla de 

Bolonya presenta les competències com a la finalitat del procés d’aprenentatge dels 

estudiants universitaris. Més enllà de l’acumulació de coneixements, busca la formació de 

persones que en puguin fer ús en l’aplicació professional. El Pla de Bolonya centra 

l’ensenyament en l’adquisició d’aquestes competències per tal de ser competitius en  un 

mercat, oferint el millor producte possible. Segons el Tuning Educational Structures in Europe, 

conegut com a Projecte Tuning [8] “la combinació didàctica d’atributs, en relació a 

coneixements, habilitats, actituds i responsabilitats, que descriuen els resultats de 

l’aprenentatge d’un programa educatiu o del que els alumnes són capaços de demostrar al 

final del procés educatiu”. 

Les competències es divideixen en dues categories segons els objectius de formació: 

Competències genèriques o transversals: Són comuns a totes les titulacions, fan referencia a 

habilitats necessàries per l’exercici de qualsevol professió, independentment del context de 

l’aprenentatge.  Aquestes competències es potencien gràcies a metodologies amb 

participació activa de l’alumne, per tal que interactuï amb elements que el motivin a integrar-

les.  

Competències específiques: Són les que fan referencia als coneixements que formen 

l’especialitat de la titulació en curs. Cada titulació incorpora els coneixements i habilitats que 

caracteritzen la pràctica professional específica dels estudis, i les incorporen com a 

competències treballades a les assignatures.  
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3.5. Els jocs en l’educació 

3.5.1. El joc 

Joc: “exercici d’entreteniment o competició sotmès a regles en el qual entren en competició 

l’habilitat i la sort dels participants”[9] (Diccionari Invers de la Llengua Catalana). 

Els orígens del joc es situen al voltant del 4000 a.C. Ja al 3000 a.C es jugava al dominó i al que 

fou l’antecessor del backgamon. A totes les regions geogràfiques del món ha aparegut el joc 

en les societats humanes sota una forma u altra. Des de la Xina amb el joc de GO fa tres mil 

anys fins als jocs de pilota (Pitz) de les civilitzacions maies  (900 a.C. – 1700 d.C.) passant pels 

jocs Olímpics estrenats a l’antiga Grècia al 776 a.C.. 

El joc ha acompanyat i evolucionat amb l’home a través de la historia impulsat pel gust de 

l’home a la competició, i la seva voluntat de superació dels límits físics imposats per les lleis 

de la naturalesa. El joc estableix lleis i regles que emmarquen un univers dins de la realitat.  

Aquestes regles fomenten l’esforç del jugador dins d’un entorn controlat, segur i amb límits 

ben definits.  

La utilització dels jocs ha conegut un fort creixement a partir dels segles XX i XXI. La 

implementació de la jornada de 8 hores de treball a finals del segle XIX afavorida per l’augment 

de la productivitat, ha permès l’aparició de temps lliure. El conjunt de la societat adopta 

activitats que prèviament consumien exclusivament les famílies acomodades: els jocs 

d’escacs, els jocs de taula, l’esport i a l’actualitat els videojocs. Avui en dia, aquests 

consumeixen una gran part del temps d’oci dels joves i dels no tan joves.  

La globalització i la utilització massiva de dispositius tecnològics com els smartphones, 

consoles, computadors, tabletes, i la possibilitat de jugar online han popularitzat encara més 

l’ús dels jocs i ha creat tot un entorn social al voltant d’ells; la diversió del joc ja no es limita a 

participar-hi, sinó també a observar-lo com a espectador. Els millors jugadors dels jocs més 

populars són remunerats amb quantitats astronòmiques de diners i corresponen a la imatge 

que les generacions en formació  associen a l’èxit i a l’autorealització. Els fets i opinions 

d’aquestes elits influencien a milions de persones generant interès pel seu rendiment en el 
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joc, però també per les seves activitats, estil de vida o model de conducta. Les xarxes socials 

afavoreixen l’accés a aquesta imatge associativa sense cap esforç i de forma constant. 

Des del seu llançament al 2004, els jugadors de World of Warcraft han dedicat 6 milions 

d’anys, en hores, a les activitats dins del joc. En termes absoluts, aquest valor és més gran que 

el temps d’existència de l’home com a espècie a la Terra; la passió i la fidelitat amb la que els 

jugadors es dediquen a jugar un joc que els agrada, és una força de treball monumental, i els 

beneficis serien incalculables si s’aconseguís dirigir cap a una activitat de profit per la societat 

en general. 

 

3.5.2. El serious game 

“Els serious games  són jocs que no tenen l’entreteniment o la diversió com a principal 

propòsit”, David Michael & Sande Chen (2005)[10]. 

 

El concepte de serious game en sí mateix és un oxímoron; una figura lògica construïda en 

utilitzar dos significats oposats per formar-ne un tercer. En aquest cas, la dimensió lúdica del 

terme “game” (joc) es contraposa a concepte de “serious” (seriós) que té connotacions de 

rigor i treball intel·lectual estricte. La combinació dels dos en el concepte de serious game 

formula la proposta d’un element pedagògic formal, responsable i a la vegada una experiència 

agradable. El serious game és una manera entretinguda d’aprendre. Són jocs que incorporen 

el seu objectiu “seriós” des del moment de la seva concepció mentre que el serious gaming és 

la utilització de jocs amb una concepció originalment lúdica als que s’han trobat aplicacions 

“serioses”. 

 

La raó de ser dels serious games  és la difusió d’un missatge, l’aplicació d’experiència a través 

de l’entrenament i permetre l’intercanvi de coneixements. L’objectiu del joc és una simbiosi 

entre l’ús del jugador i l’objectiu del desenvolupador del joc. Així s’explica l’aparició de cada 

cop més jocs esponsoritzats  per empreses, òrgans institucionals i centres acadèmics. 

 

La primera menció al concepte de serious game apareix en el llibre Lusus Serius (1616)[11] on 

l’alquimista Michael Maier presenta l’alquímia com un joc per entendre les lleis físiques i 

metafísiques del món.  
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Sota la dinastia Suei, l’emperador Liang U-ti (502-549 d.C.) redacta un tractat de “chi” que es 

coneix com una actualització del joc de GO i l’inclou en la “Gran Estratègia”, obra mestre de 

l’art de la guerra. El joc de GO es convertirà en un material d’estudi obligatori per tots els 

oficials de l’exercit xinès i serà adoptat també pels militars japonesos.  

 

Al 1820 l’exercit prussià instaura el Kriegspeiel (Joc de guerra) a totes les seves escoles 

d’oficials. Fins a l’aparició de les tecnologies informàtiques, els serious games  s’apliquen 

principalment en l’àmbit militar. 

 

Al 2002 l’exercit dels Estats Units finança un vídeojoc multi-jugador, fins a 32 jugadors, 

anomenat American Army. Els jugadors han de superar unes missions militars treballant en 

equip per avançar en el joc. La distribució gratuïta del joc el porta a més de 17 milions de 

descarregues; és el primer serious game d’èxit multitudinari. Es distingeix de la resta oferint 

un objectiu “seriós”: els millors jugadors rebran una proposta de feina per ingressar a l’exercit. 

American Army és el primer serious game en pantalla utilitzat a gran escala i el seu èxit ha 

contribuït al seu imparable desenvolupament.   

 

3.5.3. Categories de serious games 

L’interès en els serious games com a eina digital per l’aprenentatge no es limita a l’aplicació 

en un context militar. Tot i que la classificació dels serious games no esta completament 

definida donada la naturalesa innovadora del mètode i el ràpid desenvolupament del sector, 

generalment es distingeixen segons la seva funció o la temàtica del joc. 

 

- Advergames: L’ús de jocs per la publicitat, incorpora mecanismes publicitaris com el 

product placement, els banners publicitaris dins del joc o vincles amb contingut 

promocional. 

 

- Newsgames: L’objectiu del joc és la transmissió d’informacions d’actualitat, solen ser 

senzills i complementar informacions proveïdes per mitjans com els diaris digitals o 

una pel·lícula o documental. 
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- Edugames: Jocs amb objectius d’aprenentatge definits, per la transmissió de 

coneixement o el desenvolupament de valors i actituds. Els videojocs educatius són 

una eina per transmetre informació complexa i millorar la implicació de l’alumne de 

cara a l’ensenyament. 

- Jocs persuasius: Jocs que s’utilitzen com a eina de persuasió. 

 

- Jocs per la Salud: Jocs dissenyats com a teràpia psicològica, entrenament cognitiu o 

rehabilitació. 

 

- Jocs artístics: Joc que busca l’expressió artística del jugador, per sobre de la dimensió 

lúdica del joc. 

 

- Simuladors: Els simuladors s’utilitzen per adquirir o exercitar diferents habilitats en 

contexts i situacions específics amb condicions d’entorn establertes i simulades. Són 

molt utilitzats en la conducció de vehicles ja que permeten exercitar-se amb un cost 

d’infraestructura i riscos d’accidents. 

 

3.5.4. El serious game en l’educació 

Iniciatives com el projecte Games-to-teach alien centres de recerca com el MIT en el context 

del Program in Comparative Studies amb empreses de desenvolupament tecnològic com 

Microsoft per la creació de jocs en format digital com a eina pedagògica. 

El laboratori de disseny de videojocs MIT Gamelab ha contribuït a la creació de serious games 

de referencia internacional utilitzats per centres docents de tot el món. El caràcter didàctic en 

format digital que ofereix el serious game permet l’accés a una eina pedagògica amb requisits 

mínims, actuant com a catalitzador de la democratització de l’educació. 

Un dels postulats a l’hora d’utilitzar el serious game com a eina pedagògica està basat en la 

idea que “els alumnes d’avui en dia han nascut a la era digital (natius digitals) i tenen a la seva 

disposició un ventall de competències relacionades amb els mecanismes d’aquest joc.  Ja estan 

acostumats a la manipulació de hardware com l’ordinador portàtil, el smartphone i la vídeo-

consola”, M. Prensky, Digital Natives. Digital Immigrants, (2001). [12]   
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Aprofitant aquesta facilitat dels estudiants per navegar pel món virtual, el joc sovint arriba a 

motivar-los quan altres mètodes pedagògics no ho aconseguien.  

El joc forma part dels processos de formació, però ha d’estar emmarcat per una programació 

de l’adquisició de competències (cronogènesis). El professor ha de planificar la integració de 

l’ús del serious game en el disseny global del recorregut pedagògic de l’assignatura, 

especialment els mecanismes de transferència del coneixement adquirit amb l’experiència de 

joc  al context teòric de l’assignatura. 

S’han utilitzat serious games a totes les etapes de formació, des de jocs als parvularis fins a la 

formació de professionals. El joc es recolza en les competències dels natius digitals que 

prefereixen rebre la informació ràpidament i de múltiples fonts, d’imatges, sons i vídeo, abans 

que el format de text. S’aprofita del desig d’interactuar amb d’altres de manera instantània i 

el sistema de recompenses que segueix a la finalització d’una tasca  són familiars per aquests 

usuaris. Aquests associen l’experiència del serious game a les experiències lúdiques dels jocs 

d’entreteniment aportant un context conegut i agradable al procés d’adquisició de nous 

coneixements. 

A països com els Estats Units es té en compte l’experiència en l’ús de serious games com a 

part del currículum acadèmic dels estudiants de primària i secundaria. A Anglaterra, s’ha 

implementat un sistema de diplomes anomenat DiDa Deivered que certifica les competències 

adquirides pels alumnes de secundaria i batxillerat gràcies al serious game. 

El Submit on Educational Games identifica els següents avantatges que ofereix el serious game 

com a mètode pedagògic: 

 

- Definició d’objectius d’aprenentatge clars. 

- Oportunitat d’experimentar i practicar afrontant nous reptes i reforçar el domini de 

les competències adquirides. 

- Monitorització continua de la progressió de l’alumne i utilització d’aquesta informació 

per avaluar el rendiment i ajustar la instrucció al nivell de l’alumne. 
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- Foment d’una actitud investigadora per la busca de respostes apropiades en el context 

d’aprenentatge. 

- Aportació de context; els jocs i simuladors redueixen la separació entre el que s’aprèn 

i el seu ús. 

- La validació del mètode del serious game en l’entorn de classe és una preocupació que 

es retroba a tots els projectes d’implementació. Aquest treball inclou un disseny dels 

mecanismes de verificació i validació. 

- El projecte es recolza sobre les característiques del serious game presentades 

anteriorment per justificar la pertinència de l’ús de serious games en les assignatures 

del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

 

3.6. El joc com a eina d’autoaprenentatge 

3.6.1. Millora de l’autoaprenentatge gràcies a la modelització de l’aprenentatge 

El procés de formació dels estudiants pot ser modelitzat com a un sistema representat a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Sistema del procés d'aprenentatge d'Oriol Amat 

- Saber 

- Saber-fer 

- Actituds 

Situació inicial de 

l’alumne 

 

Procés de formació 
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Situació final de 

l’alumne 
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L’avaluació de les competències obtingudes consisteix en la comparació entre els estats inicial 

i final, i indiquen l’efectivitat dels mètodes docents aplicats. Aquesta avaluació es realitza pel 

professor sota forma d’exercicis d’avaluació continuada o d’exàmens parcials o finals. El temps 

de resposta a l’aprenentatge és un indicador del progrés de l’estudiant en el cicle de 

l’adquisició de coneixements. 

El temps de resposta de sistemes complexos és un dels objectes d’estudi d’una disciplina, 

originaria del Massachusetts Institute of Technology (MIT), anomenada Dinàmica de Sistemes. 

Encara que la Dinàmica de Sistemes va néixer per estudiar els temps de realimentació dels 

servo-motors, posteriorment es va descobrir que servia per caracteritzar els temps de 

realimentació d’altres sistemes com fàbriques, ciutats o ecosistemes. Per exemple, el creador 

de la Dinàmica de Sistemes, el professor del MIT Jay Forrester [13] va idear un model per 

millorar la comprensió dels temps de realimentació en processos industrials complexos per la 

companyia General Electric; posteriorment, va ampliar el camp d’aplicació a la comprensió 

dels temps de realimentació de processos d’urbanisme i, finalment, va modelitzar els temps 

de realimentació dels ecosistemes mundials a petició del Club de Roma. 

Un dels deixebles de Forrester, Peter M. Senge juntament amb D. Goleman descriuen a Triple 

Focus (2014) [14] els avantatges d’aplicar el pensament sistèmic a l’educació iniciant-se fins i 

tot a l’edat de 6 anys. El seu treball estableix que “l’ús docent del pensament sistèmic, dins de 

l’Aprenentatge Social i Emocional (SEL) , augmenta les notes obtingudes pels estudiants en els 

exàmens d’avaluació un 11%”. 

 

3.6.2. El joc a l’autoaprenentatge 

La frustració i l’arribada a conclusions errònies és una constant a l’hora d’afrontar sistemes 

complexos.  

John Sterman [15] demostra, mitjançant el joc Beer Game, la dificultat dels estudiants per 

entendre les conseqüències de les decisions preses per cadascun dels participants sense 

contar amb la resta del sistema. Situats a diferents punts d’una cadena de distribució de 

cervesa, amb informació limitada i un marge d’acció precís, el joc mostra la tendència dels 
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estudiants a culpar-se els uns als altres per la fallida de la línia de distribució. Els estudiants 

eren incapaços de contemplar els efectes de retards degut al caràcter no-lineal del sistema i 

les diverses retroalimentacions d’indicadors del progrés del joc. Confrontats a qualsevol 

situació de pressió, per les demandes del joc, els participants es concentren en solucionar els 

problemes a curt termini, sense interrogar-se per les conseqüències que les seves accions 

tindran sobre les altres parts del sistema; una resposta errònia passa al següent element de la 

cadena de producció amplificant així els errors de funcionament del sistema, i portant a la 

fallida de la cadena de distribució.  

L’experimentació en viu dels problemes que sorgeixen durant la partida, generen interrogants 

per part dels alumnes sobre aquestes dinàmiques i dels efectes d’accions i decisions preses. 

Els propis alumnes pateixen les conseqüències que les decisions errònies a curt termini tenen 

sobre tot el sistema, la qual cosa porta a un resultat no desitjat per cap de les parts implicades. 

L’experiència del fracàs viscut en aquest joc, impacta als alumnes i els fa aprendre les lliçons 

pertinents. Cap classe magistral podria oferir l’emoció viscuda  durant el procés 

d’aprenentatge. 

L’observació i l’experiència equivalent en el món real d’aquestes dinàmiques prenen anys 

degut als terminis temporals que regeixen els cicles econòmics. Experimentant múltiples 

repeticions, que porten a la masterització d’aquestes, pot portar més temps del que molts 

cops arriba a mantenir la figura d’un directiu el càrrec de responsabilitat. Aquesta demora 

impedeix l’adquisició del coneixement i la possibilitat de crear procediments que responguin 

al canvi constant de múltiples variables. 

En un entorn de joc controlat, la possibilitat d’experimentar sense conseqüències la 

manipulació de variables redueix el temps i l’espai necessari per crear aquests procediments. 

Gràcies a l’acompanyament dels professors, es pot accelerar l’aprenentatge a través de 

l’experimentació dels fenòmens que es materialitzen en el món real, i es pot contextualitzar 

el contingut de l’assignatura de manera que el professor es pot centrar en les lliçons a 

extreure.   

Un cop l’experiència assegurada de l’estudiant, gràcies a un mitjà immersiu, el debriefing 

posterior acompanyat pel professor permet explicar els fenòmens experimentats. Així, es 

podrà extreure les lliçons que planteja el joc, garantint que l’experiència està integrada en un 

entorn d’aprenentatge. Això  afavoreix el pensament crític i fomenta l’adquisició de les 

competències objectiu del curs. 
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4. Definició i context del problema. 

4.1. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’ETSEIB. 

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials cursat a l’ETSEIB inclou l’estudi de les 

diverses aplicacions de les tecnologies industrials, per formar graduats capaços de resoldre i 

impulsar reptes i incorporar-se amb competitivitat al mercat laboral. El pla d’estudis incorpora 

una base de coneixements científics i tecnològics així com una formació en les diferents 

branques de l’enginyeria. 

 

4.1.1. La formació de graduats d’enginyeria a l’ETSEIB 

Un gran avantatge de la diversitat d’especialitats en l’àmbit d’enginyeria que s’imparteixen en 

la titulació radica en la potenciació d’una capacitat d’adaptació i de resolució de problemes 

en àmbits molt diversos que compensen la falta de profundització en una sola matèria. 

L’enginyer industrial és capaç d’entendre el context del problema de qualsevol explicació 

aportada per un tècnic especialitzat a la que es troba confrontat. 

Les sortides professionals de la titulació són moltes i molt variades; des de tasques de 

consultoria, I+D o gestió de processos industrials, fins a tasques de direcció de projectes. Si bé 

el pla d’estudis proposa coneixements de totes les aplicacions de l’enginyeria, els estudiants 

es troben en dificultats quant a la formació d’una idea clara de l’activitat professional que en 

resulta. Donada l’amplia proposta de camps d’aplicació i la necessitat de preparar els graduats 

al món laboral, una visió de futur atractiva per l’estudiant pot ajudar a motivar-lo en  l’estudi 

de les matèries que formen els esglaons per arribar-hi. 

Aquest projecte busca donar resposta a aquestes inquietuds dels estudiants, responent 

també a la necessitat de formar graduats amb competències que hauran d’utilitzar al llarg de 

la seva vida professional. 

El grau està dividit en quatre cursos. Els dos primers estan dedicats a la incorporació de les 

bases teòriques sobre les quals es construeixen les diferents branques de l’enginyeria. El 
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segon curs va cap a una progressió en la construcció de teories més avançades. Aquest curs 

es recolza en coneixements assimilats en el primer curs, incorporant assignatures optatives al 

contingut central de la titulació.  

Els tercer i quart curs introdueixen àrees especialitzades de l’enginyeria aplicant aquests 

coneixements adquirits. Les assignatures d’aquest segon cicle de formació combinen 

coneixements de varies, vistes anteriorment demostrant els vincles entre les diferents 

disciplines de l’enginyeria. Durant aquests cursos els estudiants descobreixen les aplicacions 

reals dels mètodes apresos i les perspectives professionals a les que desemboquen.  

Les assignatures es divideixen entre els quadrimestres de tardor i primavera comptant entre 

5 i 7 assignatures troncals per quadrimestre i 2 assignatures optatives cursades en els quart i 

vuitè quadrimestre.  

El codi de les assignatures fa referencia a la unitat responsable de la titulació a la que van 

associades, el quadrimestre de realització i la numeració dins de l’ordre establert del bloc 

d’assignatures com es veu en l’exemple següent: 

 240032 Mètodes Numèrics 

240 – ETSEIB  

03 – Quadrimestre 3 

 2 – Identificador assignatura  

 

4.1.2. La resposta de l’alumne al recorregut pedagògic del grau 

Una de les preocupacions dels alumnes en el curs de l’aprenentatge és la utilitat de les 

ensenyances impartides. A més d’assegurar la integració de les lliçons, cal fomentar en 

l’estudiant un interès per la matèria i transmetre les implicacions de cada acció formativa, la 

qual cosa ajuda a motivar l’alumne, incloent-lo com  a actor en el procés educatiu. 

Durant la carrera, alguns alumnes expressen la seva frustració a l’hora d’entendre la lògica 

que hi ha darrera l’elecció de les assignatures cursades. Aquesta es veu reflectida per la  manca 

de comprensió sobre l’aplicació de l’enginyeria en el món real, malgrat que els continguts 
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d’algunes matèries són fàcilment traslladables a activitats del món professional; una classe 

d’Estructures evidencia la necessitat de conèixer el comportament de sistemes sotmesos a 

forces i moments per poder construir un edifici.  

En el cas d’altres matèries, cal esperar la suma de coneixements de varies assignatures per 

que els alumnes puguin comprendre sistemes més complexos. El cas de Tecnologia 

Energètica, per exemple, es basa en coneixements de Termodinàmica, Mecànica de Fluids i 

Màquines Elèctriques, per explicar els mecanismes utilitzats per la generació i conversió 

d’energia útil. Algunes d’aquestes assignatures es troben espaiades per anys les unes respecte 

les altres. Per això, la resposta a la pregunta que es fan els estudiants de “per què serveix 

aquesta assignatura?” tarden anys en contestar-la. 

De la mateixa manera, l’experiència professional tampoc s’adquireix ràpidament, degut a la 

llargada de temps, sovint anys, en passar a la pràctica el que s’ha estudiat i en rebre la resposta 

del entorn a les decisions preses.  

Aquestes dues situacions  (temps que tarden en entendre el per què de les assignatures i el 

temps que tarden en adquirir l’experiència professional) tenen un punt en comú: el temps de 

resposta a l’aprenentatge. 

 

4.2. Treball de les competències a l’ETSEIB. 

4.2.1. Competències transversals 

L’UPC diferencia les competències especifiques de les competències transversals. Aquestes  

últimes busquen desenvolupar funcions que es denominen transversals i no són associables a 

un àmbit professional o tècnica en concret, sinó que són comuns a la majoria d’activitats i 

fonamentals pel desenvolupament i autorealització de la vida laboral i social. 
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La definició que ofereix la UPC [16] respecte les competències transversals que l’estudiant ha 

d’adquirir al llarg dels estudis és la següent: 

“Les competències genèriques (també denominades generals o transversals) són aquelles que 

no estan orientades al desenvolupament de cap funció o tasca laboral concreta, sinó que són 

apropiades per a la majoria de les professions i es poden aplicar a una diversitat de situacions 

(la comunicació, la resolució de problemes, el raonament, la capacitat de lideratge, la 

creativitat, la motivació, el treball en equip i especialment la capacitat d’aprendre…). 

Les competències genèriques són, com s’ha exposat anteriorment, transferibles a una gran 

varietat de funcions i tasques, i capaciten l’estudiant per integrar-se amb èxit a la vida laboral 

i social. No són exclusives de cap especialitat professional, sinó que es poden aplicar a molts 

àmbits de coneixement i situacions.”  

El treball d’adquisició de les competències transversals s’inclou en les assignatures del pla 

d’estudis de la titulació construint el que s’anomena itineraris competencials. Aquests 

itineraris planifiquen l’adquisició de la competència mitjançant activitats per assolir la 

competència assignada i avaluar-la. Aquesta estratègia permet treballar les competències al 

llarg del temps i avaluar-les en diferents nivells i en assignatures situades en diferents 

quadrimestres.  

 

El seguiment de l’evolució de les competències transversals de l’alumne es divideix segons 

tres nivells de profundització. El sistema d’avaluació de les competències segueix la següent 

cronologia:  

 

Nivell 1. S’avaluarà en assignatures de primer curs. 

Nivell 2. S’avaluarà en assignatures de segon curs. 

Nivell 3. S’avaluarà en assignatures de tercer i quart curs. 
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Els plans d’estudi de les titulacions de grau disponibles a la UPC tenen en compte les següents 

competències transversals: 

a) Emprenedoria i innovació 

b) Sostenibilitat i compromís social 

c) Tercera llengua 

d) Comunicació eficaç oral i escrita 

e) Treball en equip 

f) Ús solvent dels recursos d'informació 

g) Aprenentatge autònom 

 

a) Emprenedoria i innovació 

Aquesta competència destaca pel coneixement de l’alumne sobre l’organització i 

funcionament d’una empresa i de les normes i relacions que la regeixen. També  és 

necessari la introducció dels conceptes de la innovació i els mètodes per la seva 

correcta gestió. 

 

El Nivell 3 d’aquesta competència busca introduir la utilització d’eines de 

planificació, l’elaboració d’estratègies tant industrials com comercials que portin a 

l’aplicació de solucions sistèmiques orientades a objectius fixats i mesurables per 

indicadors com la Qualitat i el Benefici. 

 

b) Sostenibilitat i compromís social 

Aquesta competència neix de la necessitat de conscienciar els estudiants de 

l’impacte de les decisions preses sobre el medi ambient, els recursos disponibles i 

la societat en general. Així com fomentar l’ús sostenible i equilibrat de les eines 

econòmiques i tecnològiques en favor d’una societat del benestar global.  
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El Nivell 3 d’aquesta competència busca que l’estudiant integri les implicacions 

socials, econòmiques i ambientals a l’hora d’aplicar solucions i desenvolupar 

projectes.  

 

c) Tercera llengua 

El caràcter global que s’ha introduït a la majoria dels àmbits professionals necessita 

una eina de comunicació comú. Com es veu en les institucions internacionals l’anglès 

s’ha imposat com a la solució adoptada. Poder expressar-se oralment i de forma 

escrita en una llengua no-materna, és una competència essencial i un requeriment 

específic demanat per la majoria d’empreses a l’hora de realitzar una contractació. 

 

d) Comunicació eficaç oral i escrita 

 

La comunicació és una habilitat fonamental en tots els àmbits. La formació de 

professionals amb bones capacitats comunicatives és un repte per totes les unitats 

d’ensenyament. L’èxit en la masterització d’aquesta competència suposa un gran 

avantatge competitiu a l’hora de presentar idees i argumentar les pròpies opinions. 

 

El Nivell 3 d’aquesta competència expressa la necessitat d’adaptar el discurs al 

públic objectiu i avalua la utilització dels recursos per a la comunicació efectiva. 

 

 

e) Treball en equip 

 

La integració com a membre d’un equip de treball és una capacitat bàsica pels 

professionals de l’enginyeria. Conèixer les dinàmiques de grup i prendre 

responsabilitats respecte als integrants i la feina a fer és necessari per poder 

col·laborar eficientment. 

 

El Nivell 3 d’aquesta competència requereix la capacitat per resoldre conflictes i 

l’avaluació del progrés, dels components en equip i dels resultats obtinguts. 
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f) Ús solvent dels recursos d’informació 

 

Aquesta competència es centra en la gestió de l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi 

i la visualització de dades i informació de l’àmbit d’especialitat i valora de forma 

crítica els resultats d’aquesta gestió. 

 

El Nivell 3 d’aquesta competència planteja el repte d’una planificació per la 

utilització segons una reflexió crítica del recursos utilitzats. 

 

 

g) Aprenentatge autònom 

 

Aquesta competència ajuda a detectar mancances en el propi coneixement i 

superar‐les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar 

aquest coneixement. 

 

El Nivell 3 d’aquesta competència valora la capacitat de planificar les condicions per 

aplicar els coneixements adquirits.  

  

4.2.2. Competències específiques 

Les competències específiques que formen part del procés educatiu d’un alumne venen 

determinades per les capacitats necessàries que requereix l’exercici de l’activitat professional 

d’estudi. Comporten el coneixement especialitzat seguint la temàtica del grau en qüestió i 

formen el cos de les ensenyances transmeses pel professor.  

Els objectius d’aprenentatge referents a les competències específiques treballades a cada 

assignatura es troben descrites a la guia docent de l’assignatura i responen als objectius 

concrets del professor en cada sessió de classe. Aquestes han d’estipular els coneixements, 

valors i actituds que ha d’adquirir l’alumne en el curs de l’assignatura. Els estudiants del Grau 

en Enginyeria en Tecnologies Industrials reben una formació de caire generalista, ja que 
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adquireixen competències en formació científica bàsica, així com les competències més 

significatives de les diferents branques de l’enginyeria. L’adquisició d’aquestes competències 

relacionades amb coneixements i habilitats de caràcter professional permeten la presa de 

decisions segons criteris professionals i la manipulació d’equipament tècnic en un context de 

pràctica laboral. 
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5. Descripció de la solució 

L’evolució del sistema educatiu va cap a la utilització de mètodes que ofereixen un paper més 

i més actiu de l’alumne en la seva formació. Fent una reflexió sobre l’estat actual observem 

un increment en les activitats de pràctica exemplificats a l’ETSEIB per les pràctiques de 

laboratori i en la utilització del recurs de les pràctiques laborals en la formació dels alumnes. 

La pràctica en empreses permet a l’alumne veure les aplicacions en el món real dels 

coneixements apresos a classe i la vivència d’un entorn professional. En altres titulacions 

aquesta experiència pot ser un tast de la vida laboral del graduat, però donada l’amplitud dels 

àmbits i funcions que proposa la perspectiva laboral del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials, pot no ser gens esclaridora en aquest aspecte.  

 

Cas de “l’assignatura ideal” 

En el cas ideal, amb una gran disponibilitat de recursos per  aplicar mètodes educatius, tal i 

com es fa avui en dia, els coneixements teòrics de l’assignatura es transmetrien a classe 

utilitzant els mètodes pedagògics presentats anteriorment. De manera complementària, les 

sessions pràctiques de laboratori podrien introduir els alumnes a una empresa que apliqués 

els coneixements apresos per desenvolupar una activitat industrial. Posteriorment, els 

alumnes es presentarien a l’avaluació de l’adquisició de les competències específiques de 

l’assignatura. Aquesta experiència suposaria un ancoratge addicional al vincle entre l’alumne 

i els coneixements adquirits, lluitant així contra l’efecte “reset després d’exàmens”; l’alumne 

vincula els coneixements a la superació de l’examen final, un cop aquest realitzat i superat, 

l’element que manté aquest vincle desapareix, debilitant la seva persistència. 

Donada la impossibilitat de col·locar cada estudiant en una empresa relacionada a cada 

assignatura cursada, plantegem l’opció viable d’efectuar aquestes pràctiques de manera 

virtual i utilitzar els serious games com a eina per aconseguir-ho. 

Així neix el concepte de pràctica virtual que incorpora les pràctiques d’empresa que no es 

poden realitzar i les pràctiques de laboratori que no són accessibles en un context acadèmic 

universitari. Les eines digitals s’han demostrat essencials per millorar processos reduint 
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infraestructura, costos i incrementant eficiència de processos a tot tipus d’àmbits. Aquest 

projecte busca evidenciar els beneficis de la  incorporació del serious game en el sistema 

educatiu.     

 

5.1. Justificació de la solució proposada 

De la mateixa manera que s’han presentat els avantatges i aplicacions dels múltiples mètodes 

docents existents en l’àmbit educatiu, i tot i que la classificació del professor Oriol Amat [5] ja 

inclou el joc d’empresa i joc de rol, a continuació es proposa un model dels efectes de la 

utilització d’un serious game en una assignatura tipus del Grau d’Enginyeria Industrial. 

 

5.1.1. Objectius d’aprenentatge 

a) Canvi de conducta 

Com a mitjà per la participació activa de l’alumne en la seva formació, el serious game ofereix 

la incorporació de material docent, unint la mestria dels acadèmics del subjecte d’estudi amb 

la capacitat de crear la possibilitat d’experimentar problemàtiques, que no li serien 

accessibles, en un entorn atractiu que impliqui l’alumne més enllà de l’aula.  

El professor Oriol Amat [5] parla de la “Titulitis” com el fenomen que es veu en certs alumnes 

que s’impliquen en la carrera amb vistes a obtenir un títol universitari més que per adquirir el 

coneixement que ofereix el pla d’estudis. Per fomentar la participació dels alumnes, com 

enuncia M. Montero (2010)[17] , el Pla de Bolonya destaca les metodologies docents amb una 

major carrega pràctica a més d’incidir en la responsabilitat d’obrir les portes per enfocar 

l’alumne a un futur professional.  

Gràcies a l’entorn virtual atractiu per l’estudiant, el serious game permet apropar el distant 

món professional de l’aplicació dels conceptes de l’assignatura i de la carrera, donant una visió 

generalitzada del camp d’estudi. Aquest mecanisme ajuda a respondre a la pregunta que tants 

estudiants es fan a l’hora d’estimar el contingut d’una assignatura: “Per què estic estudiant 

aquesta assignatura?” que suposa una barrera a l’hora d’impartir ensenyament. Les 

mecàniques de joc que asseguren una implicació per part de l’estudiant per avançar. En un 
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entorn realista es contextualitzen les lliçons especifiques del professor apel·lant al saber 

adquirit, exercitant el saber-fer de la seva aplicació i fomentant actituds positives cap a les 

competències adquirides durant el curs de l’assignatura. 

 

b) Aprenentatge en el disseny d’objectius 

Dominar l’elaboració d’objectius és una habilitat essencial en una formació acadèmica ja que 

permet realitzar una planificació dels esforços i un control dels resultats obtinguts, establint 

eines per que l’alumne participi activament en la seva formació de forma autònoma. 

Puertas i Font en “Una mente en acción” [7] ressalten la importància dels objectius de resultat; 

l’obtenció d’un títol universitari com a objectiu final no implica la mateixa carrega de treball, 

implicació ni desenvolupament de competències, que la de “formar un enginyer industrial 

amb aptitud per al món professional del sector”. Reforçar objectius de resultat d’estàndard 

alt, enalteix les capacitats de l’atleta, de la mateixa manera que fomenta la realització de 

l’alumne. 

Seguint el símil presentat anteriorment, el professor al igual que l’entrenador, coneixen la 

progressió que poden seguir els alumnes i incorpora aquests objectius en les sessions de 

classe, sota la forma d’exercicis introductoris a l’inici de cada tema, preguntes aleatòries 

durant les explicacions o avaluacions continuades. Es tracta de que els estudiants ho assimilin 

també a la seva manera de treballar. 

En relació amb l’alumne, cal que el seu objectiu a l’hora de asseure’s a treballar no sigui del 

tipus: “Entendre l’assignatura”. Aquest seria un objectiu de resultat. El propi alumne no pot 

imaginar-se, a si mateix, entenent completament una assignatura en una sessió d’estudi. 

S’han d’establir objectius realitzables com: “Aprendre a fer un tipus de problema” o 

“Memoritzar una taula de dades”.  

Aquesta mentalitat a l’hora d’encarar un repte es fomenta fent evidents els objectius de cada 

activitat proposada pel professor. El serious game ofereix eines per que l’avanç de l’alumne 

sigui perceptible gràcies a la multitud d’indicadors que ofereixen, tant a l’estudiant com a 

jugador, com al professor com a supervisor,  la progressió al llarg de l’ensenyament. 
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La compartimentació de les lliçons i objectius en els mòduls del serious game sota la forma de 

nivells i pantalles successives contribueixen a evidenciar els objectius a petita escala a les que 

responen les activitats proposades.   

En un context virtual, totes les accions i decisions del jugador poden ser recollides i valorades 

en temps real. Es dóna la possibilitat de realimentar instantàniament el participant. El resultat 

a més d’emmagatzemar les accions i decisions també mostra l’evolució de l’alumne a través 

del joc.  

A l’hora de dissenyar els objectius pedagògics per un serious game és necessària la participació 

d’acadèmics juntament a les eines que ofereix un món virtual per captar l’atenció de l’alumne. 

De mateixa manera que l’ull de l’entrenador és imprescindible per detectar les mancances i 

errors de l’atleta, l’alumne necessita al professor per guiar-lo i corregir-lo mentre navega dins 

del material de l’assignatura. Més enllà de definir amb precisió i concreció els objectius a 

assolir, Grace Puertas i Josep Font  [7] ressalten la necessitat de que l’atleta pugui determinar 

per ell mateix si ha complert o no l’objectiu establert. 

 

5.1.2. Millora de l’autoaprenentatge 

Benjamin Bloom [1], estableix la necessitat de complir les successives etapes de 

l’aprenentatge basant-se en el compliment dels objectius de les etapes anteriors. El serious 

game assumeix l’assimilació dels coneixements mostrats i apresos en el joc per proposar nous 

exercicis, problemes i reptes a l’alumne. 

 

5.1.2.1. El procés de joc 

El procés d’utilització d’un serious game comença per un visionat acompanyat d’una 

explicació de les bases de l’activitat, incloent els coneixement teòrics necessaris per a la 

realització dels exercicis i la introducció de les mecàniques a aplicar. Aquesta primera 

interacció junt amb la lliçó de teoria prèvia del professor, compleixen els requisits de les dues 

primeres etapes que Benjamin Bloom [1] estableix com a base per construir l’aprenentatge. 

Aquesta presentació de les condicions d’entorn de l’exercici permet assegurar que l’alumne 
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pugui identificar i interpretar les parts del problema i les eines disponibles per aplicar-hi una 

solució sota la forma de demostracions i explicacions audiovisuals. 

El segon pas en la interacció amb el joc correspon a la realització de l’exercici proposat a 

l’alumne, el moment d’aplicar les lliçons de classe i les mecàniques mostrades en el serious 

game. El joc permet que l’alumne  senti, visualitzi i participi activament a través de la pantalla 

en els processos d’aquesta aplicació, amb una dedicació de mitjans i una infraestructura 

mínima respecte a la realització material de les experiències.  

El procediment generalitzat per assentar el contingut d’una lliçó en una classe tradicional és 

l’assignació, als estudiants, de la tasca de treball autònom a realitzar. El professor dissenya per 

la classe entre 4 i 10 exercicis amb dificultat progressiva. Al final de cada classe el professor 

recull aquests exercicis, que seran corregits a l’inici de la següent classe. El professor repartirà 

copies de la solució dels exercicis i es valoraran conjuntament. El temps de mitja de resolució 

dels dubtes retrobats a l’hora de realitzar aquests exercicis és de dos dies, el temps que separa 

generalment dues sessions de classe d’una mateixa assignatura.  

Un cop finalitzat el mòdul de joc corresponent a l’exercici, segueix una pantalla o animació 

d’avaluació del rendiment de l’alumne i les conclusions de la tasca realitzada. Aquest pas, 

assimilable a la fase de correcció d’exercicis a classe pel professor no és accessible a l’alumne 

quan es troba fora de les hores lectives o de consulta dels professors.  

Donat que el serious game incorpora els exercicis per practicar el contingut de l’assignatura 

implementats durant la creació del joc, les solucions es troben dins del joc. L’alumne en temps 

real anirà corregint el seu treball en un temps dedicat a l’estudi autònom. D’aquesta manera 

es redueixen les limitacions pròpies de l’autoaprenentatge que caracteritza la formació d’un 

estudiant: la reducció del temps transcorregut entre les accions formatives d’un alumne i la 

seva valoració mitjançant resultats i puntuacions.   
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5.1.2.2. Eines del joc 

En l’home existeix una predisposició natural al joc. L’entorn virtual, en el que viu la societat 

actual, permet experimentar una diversitat d’efectes multi-sensorial fins ara desconeguts.  La 

gamificació, introducció de regles de recompenses dins de processos d’aprenentatge, 

aconsegueix utilitzar aquesta predisposició per ludificar al màxim la tasca a realitzar. Aquesta 

gamificació estimularà una millor participació, preparació, eficàcia i constància.  

El nostre cervell està condicionat a buscar recompenses a les nostres accions. El desig 

d’aconseguir-les porta a l’home a superar els seus límits. El món virtual del joc li dóna moltes 

més possibilitats de fer sobreesforços per aconseguir recompenses. 

Els videojocs fan evident la superació d’una tasca o objectiu. Quan s’aconsegueix assolir una 

meta, pantalla o ranking, el vídeojoc utilitza efectes visuals i sonors que provoca una 

satisfacció sensorial al jugador. Aquests estímuls que amplifiquen la sensació de victòria, 

d’autorealització, produeixen  en el cervell un augment en la producció de dopamina, 

neurotransmissor responsable de la sensació de plaer. La recompensa és per tant el motor del 

joc, el que anima al jugador a seguir jugant; és el “ganxo” que assegura l’efectivitat i la fidelitat 

en la utilització d’un serious game.  

 

Les recompenses es poden classificar segons els següents grups:  

1- Els avatars 

 

Són la representació gràfica del jugador en l’entorn de joc. El joc sovint ofereix millores 

a l’avatar amb la realització d’objectius i missions associant la realització del personatge 

a l’autorealització del jugador.  

 

 

2- Els punts  

 

La puntuació reflecteix els nivells d’habilitat que el jugador demostra en el transcurs del 

joc, existeixen diferents tipus de punts segon la funció que se li vol assignar dins del joc: 
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- Punts d’experiència: es guanyen a partir d’accions i reflecteixen coneixements i 

persistència en la seva aplicació. 

 

- Punts compensables: es mesuren com  els punts d’experiència però es poden 

intercanviar per la compra de bens i serveis, accés a ajudes, rebre més pistes, 

desbloquejar  parts del joc fins ara desconegudes… 

 

- Punts d’habilitat: Demostren el domini del joc. En un context acadèmic, es 

podrien definir requisits com llegir articles, llibres o escoltar conferencies per 

poder passar de nivell. 

 

- Punts socials o de reputació: Es guanyen gràcies a les avaluacions d’altres 

jugadors com a valoració de l’aportació personal. Exemple de l’aplicació són els 

botons “m’agrada” de Facebook o el sistema de vots favorables a fòrums de tots 

els àmbits. 

 

 

3- Medalles (Badges) 

Les medalles són trofeus que es guanyen per una actuació excel·lent en el curs d’una missió o 

pantalla. Aquestes medalles són col·leccionables i indiquen un fet digne d’admiració; li dóna 

al jugador un estatus especial. Es poden aconseguir realitzant la tasca proposada amb 

eficiència i efectivitat; ajudar a altres jugadors, per exemple, a completar les seves tasques o 

la innovació en el joc, trobant un camí original, una millor organització d’un grup, sistemes de 

comunicacions,... Les medalles han de ser visibles tant pel jugador com pel seu entorn. Són un 

distintiu dels fets realitzats pel jugador. L’obtenció de medalles fomenta la motivació del 

jugador i l’incita a seguir jugant. 
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4- Classificacions (Leaderboards) 

La taula de classificació és una eina que permet mostrar la posició de cada jugador o equip 

dins de la competició. Els jugadors poden valorar el seu treball respecte els altres, conèixer els 

adversaris i fomentar els esforços per superar-los en el ranking. Els esforços es concreten  amb 

un increment de la dedicació, desenvolupar millors estratègies individuals i grupals. L’objectiu 

és la continua superació de l’adversari en la competició. La construcció d’aquesta rivalitat sana 

és un dels elements importants del joc com a eina d’adquisició de competències. 

 

5- Pantalles i missions 

L’objectiu del joc és que el jugador aconsegueixi passar cada una de les pantalles i realitzar 

amb èxit totes les activitats que l’hi són proposades. Per assegurar-ho,  el jugador haurà de 

resoldre problemes plantejats i aconseguir la puntuació necessària per accedir a la següent 

pantalla. Cada transició entre pantalles completades es tradueix per un salt quantitatiu 

perceptible pel jugador. El participant es veu motivat a resoldre la pantalla per aconseguir 

recompenses, però també per la curiositat de veure la continuació del joc. 

 

6- Nivells 

El pas de nivells s’aconsegueix després de completar un conjunt de pantalles. Aquesta 

segmentació permet dividir el joc en etapes i recompensar de forma regular el jugador. En 

aquest cas, en comptes d’un salt quantitatiu, es produeix un salt qualitatiu.  

En el nou nivell, el jugador es situa en un esglaó superior; ha aconseguit coneixements i 

mètode en la resolució de pantalles anteriors i ara es veurà confrontat a nous reptes. Les 

exigències de les pantalles del següent nivell són més altes, necessiten una adaptació als nous 

elements introduïts per complir els nous objectius proposats. Un canvi a nivell gràfic 

acompanya generalment el canvi de nivell. El jugador pot fer referencia a les seves habilitats 

en el entorn del joc amb el valor del seu nivell. 
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El serious game alimenta l’actitud d’investigació del estudiant proposant problemàtiques que 

requereixen accions simples. Gràcies al sistema de nivells, el joc va afegint progressivament 

dificultats, oferint objectius a petita escala tot i donant continuïtat al contingut formatiu.  

Les eines de disseny gràfic a l’hora de presentar la informació acompanyat d’animacions 

atraients asseguren l’atenció del participant en el format multimèdia i així permeten destacar 

els elements més importants a l’hora d’encarar les tasques a venir. 

A l’hora d’interactuar amb un software informàtic, l’usuari esta acostumat a fer cas de 

multitud d’indicadors en pantalla, el format digital permet focalitzar l’atenció de l’usuari i els 

jocs es caracteritzen per definir minuciosament i establir clarament les condicions i objectius 

de cada mòdul per assegurar la progressió del participant. 

La presentació de resultats del l’exercici dóna pas a la introducció de la següent activitat 

tancant així el cicle de joc. El serious game com a eina pedagògica permet assentar i practicar 

les lliçons vistes a classe amb el professor que ha d’aprofitar aquesta dedicació per aprofundir 

en les conclusions a extreure en sessions posteriors al joc.  

 

5.2. L’autoaprenentatge millorat gràcies al serious game. 

5.2.1. Un mètode millorat  

Per tal de millorar l’autoaprenentatge, el que ens proposem en aquest projecte és modelitzar 

el procés educatiu d’aprenentatge d’un alumne com un sistema. 

Volem mostrar que gràcies a les eines que aporta la utilització de serious games, es poden 

reduir els temps de realimentació dels cicles d’aprenentatge que hem presentat 

anteriorment: entendre des del primer moment a què serveixen les assignatures, i adquirir 

abans experiència professional aplicada.  

Com hem vist en el apartat 4.6.1, el cicle d’aprenentatge d’un alumne cursant una assignatura 

és assimilable a un sistema. A continuació presentem la interacció del serious game amb 

aquest sistema per millorar-ne l’efectivitat.  
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Les tres característiques distintives d’un sistema complex són: el pas d’una visió lineal a una 

conceptualització que inclou el bucle de realimentació, els diferents temps de realimentació 

dels bucles i la multiplicitat de subsistemes en un sistema complex. Tot seguit contextualitzem 

aquestes característiques. 

 

 

El bucle de realimentació 

En primer lloc, analitzem una de les aportacions més útils de la Dinàmica de Sistemes:  el pas 

d’una visió lineal d’un sistema a un plantejament en bucle, en el que l’entorn envia una 

resposta a les accions de l’emissor. En el cas de l’assignatura, l’entorn universitari envia una 

resposta a la pregunta “Per què serveix aquesta assignatura?” i l’entorn laboral envia una 

resposta sobre d’idoneïtat de les accions realitzades. 

Com veurem amb més detall més endavant, els serious games permeten reduir aquest temps 

de realimentació. 

  

Diagrama 2: Modelització del cicle d’aprenentatge de l’alumne 
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Realimentació 

Per contextualitzar el concepte de bucle de realimentació, hem de definir el que és una 

realimentació. És el que permet a l’estudiant saber si està fent les coses bé o malament. 

Una realimentació, en aquest context, correspon a la resposta de l’entorn a l’aplicació dels 

coneixements adquirits durant la vida acadèmica i laboral, que es produeix seguint un simple 

sistema heurístic iteratiu d’assaig i error. Aquest sistema és assimilable al mecanisme de les 

avaluacions continuades característiques del sistema educatiu implantat pel Pla de Bolonya. 

Aquestes proves i els resultats obtinguts per l’estudiant, generen una sèrie de bucles de 

realimentació menors, que sumen fins a assolir un coneixement assimilable al Nivell 3 de les 

competències transversals que hem vist en el apartat 5.2.1 .  

Una pantalla d’avaluació ofereix la possibilitat a l’alumne de revisar i comprendre els seus 

errors tot just acabar l’exercici. Gràcies als sistemes de recompenses segons la progressió i la 

potenciació de la competitivitat característics dels jocs, aquesta pantalla, estimula  l’estudiant 

a millorar els seus resultats.  

 

Temps d’aprenentatge 

El temps de realimentació és el retard entre una acció i la seva resposta. El serious game 

redueix el temps de realimentació d’aquests bucles.  

En primer lloc, l’alumne pot seguir el seu avanç segons l’èxit o fracàs a l’hora de fer les tasques 

que planteja el joc, gràcies als sistemes de puntuacions. 

En segon lloc, el professor pot realitzar un seguiment constant del progrés de l’alumne. Aquest 

està reflectit als informes proporcionats per la interfície de joc destinats a l’educador. Així 

podrà incidir en els problemes més recurrents afrontats pels alumnes. Per fer un símil amb el 

procés d’avaluació actual dels estudiants, el joc ofereix els exercicis, adaptats al temari per un 

equip docent a l’hora de la seva creació. Aquest temari assegura un nivell qualitatiu 

estandarditzat; corregeix l’exercici, transmet els resultats al professor i estalvia la feina 

mecànica de correcció. La qual cosa afavoreix en el docent una tasca molt mes creativa com 



Pràctiques virtuals: implementació de serious games en assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials.  Pág. 47 

 

és l’anàlisi de resultats, la ideació de les accions formatives adients per millorar la comprensió 

dels alumnes, i assegurar l’assoliment dels objectius de formació del curs. 

El serious game no només redueix aquests temps de realimentació, sinó que permet a 

l’estudiant posar-se a la pell del professional de l’àmbit estudiat, afegint un context realista 

als experiments duts a terme. Hem parlat prèviament del mètodes de assaig i error. Cal 

destacar l’avantatge de poder aplicar aquest mètode, a nivell bàsic donades les limitacions 

dels jocs i simuladors utilitzats, per explorar les professions que deriven dels diferents àmbits 

d’estudi sota un format atractiu pels estudiants. 

 

5.2.2. Simplificant la complexitat  

La Dinàmica de Sistemes permet superar la dificultat de percebre els resultats combinats des 

de l’impacte de múltiples factors, en un sistema format per més de quatre subsistemes. La 

modelització i simulació permet analitzar l‘efecte de cadascuna d’aquestes variables una a 

una; compartimentant el sistema complex en subsistemes més senzills i facilitant l’anàlisi de 

sensibilitat.   

Aquest anàlisi de sensibilitat que s’anomena “what-if scenarios”, permet un aprenentatge que 

al món real ni tan sols és possible: observar els resultats de la modificació d’una sola variable 

cada vegada. 

La compartimentació d’elements és el model que segueixen els serious games. Desglossar 

l’aprenentatge de conceptes complexos en tasques senzilles requereixen de l’alumne una fase 

d’assimilació de les mecàniques necessàries: el plantejament del problema a afrontar i 

l’aplicació del coneixement per avançar.  

La immersió de l’alumne en un món virtual que s’associa  a la matèria en qüestió, facilita una 

continuïtat perceptible en el desenvolupament dels coneixements gràcies a una narrativa 

contextualitzant el coneixement adquirit i ancorant-lo a una experiència.  

El sistema d’avanç per nivells, seguit per la majoria de serious games, incideix en la 

importància d’assimilar els coneixements de cada etapa abans d’accedir a la següent part del 

temari. També evidencia l’existència dels múltiples bucles de realimentació mencionats a 

l’apartat anterior i gràcies a una narrativa immersiva. Aquest sistema explica les relacions 
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entre les diferents parts i extreu fàcilment les conclusions. S’analitzaran  en una sessió de 

debriefing posterior amb el professor, les situacions i dubtes plantejats pels alumnes fruit de 

l’experimentació amb el joc. 

 

5.2.3. Cost-efectivitat, estalvi de recursos i sostenibilitat  

El gran avantatge dels serious games o simuladors recau en la seva eficiència a nivell temporal. 

A la rapidesa del temps de realimentació en quant a les lliçons extretes mitjançant una 

experimentació virtual, s’afegeix també l’habilitat d’accelerar el temps dels propis processos 

experimentats. Aquesta és una característica fonamental dels softwares de simulació.  

Per altra banda no s’ha de menysprear l’efectivitat a nivell de costos que representa 

l’experimentació virtual tal com ho demostren la creació de laboratoris virtuals. El Virtual 

Laboratory on Fluid Mechanics [18] desenvolupat per les universitats China University of 

Mining and Technology i el Stevens Institute of Technology  (Il·lustració 3) o el cas del també 

desenvolupat pel Stevens Institute of Technology; Game-based Laboratory for Gear Design 

[19] que exemplifiquen conceptes teòrics complexos com l’equació de Bernoulli o el número 

de Reynolds en són bons exemples. 

 

 

  

Il·lustració 1: Imatge de Virtual Laboratory on Fluid Mechanics 
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Per dur a terme la majoria d’aquests experiments, necessaris per la comprensió de conceptes 

importants de les assignatures, cal tenir a l’abast material extremadament car. El joc Virtual 

Laboratory on Fluid Mechanics [18] permet realitzar simulacions amb túnels de vent per 

estudiar el comportament d’objectes sotmesos a un flux a un cost irrisori. Els paràmetres de 

l’experiment, com l’angle d’atac o les dimensions del perfil alar estudiat, es poden controlar 

de forma anàloga a les opcions que ofereix el túnel de vent real, i té l’avantatge d’oferir els 

resultats en diferents formats (renders 3D, animacions 2D, gràfics i taules de dades). 

La pròpia experimentació repetida idealment per cada alumne o grup d’alumnes, promoció 

rere promoció, també suposa uns resultats que es van acumulant. El serious game redueix la 

inversió a l’adquisició de la llicencia del software pertinent.  

Fins ara hem parlat dels avantatges d’incorporar un sòl experiment. Cal remarcar l’efecte 

multiplicatiu de la implementació dels entorns virtuals en tots els experiments que realitza un 

alumne. L’estalvi de temps i recursos creix exponencialment si es té en compte el nombre 

d’alumnes de cada promoció, i la iteració de l’experiment promoció rere promoció. 

El caràcter virtual de l’entorn d’experimentació ofereix una flexibilitat que els espais reals 

dedicats als laboratoris no proposen; gràcies a una pantalla i un ordinador, eina àmpliament 

implantada en el entorn universitari, es pot accedir a instal·lacions que demanarien un gran 

espai habilitat exclusivament per cada experiment. 

Cal tenir en compte l’efecte multiplicador de les tendències dels titulats universitaris sobre 

l’economia. L’entorn virtual com a font d’estalvi de recursos i com a eina per fomentar la 

sostenibilitat ha d’inspirar els futurs enginyers en aquest sentit. 
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5.2.4. El debriefing i el rol del professor 

El professor acompanya l’alumne en l’adquisició dels coneixements i habilitats requerits per 

l’assignatura, seguint una programació d’accions formatives (chronogenesi). El rol del 

professor canvia segons el tipus de mètode aplicat a cada sessió. Des d’impartir classes 

magistrals amb un rol fonamentalment actiu fins a la realització d’exercicis on el docent delega 

part de la iniciativa als estudiants. En aquest cas adopta un paper de guia en la resolució dels 

dubtes i en l’anàlisi de les conclusions. 

En el cas del serious game, el professor juga un paper essencial per assegurar l’èxit dels 

potencials formatius del joc. A diferencia dels sofisticats sistemes de simulació i modelització 

professionals, el serious game no requereix manual d’utilització. El joc genera un sistema de 

dificultat progressiu i l’avantatge d’incorporar el contingut formatiu a les introduccions a les 

activitats que proposa. A més del paper de facilitador com a moderador, jutge o àrbitre, cal 

destacar el rol del professor en debriefing posterior a la sessió de joc. És durant aquesta sessió 

que el professor pot incidir en les lliçons extretes de la manipulació del joc i dels reptes als que 

s’han enfrontat els alumnes. Els estudiants poden discutir les seves experiències i el professor 

les lliga amb el contingut teòric. El procés de sondatges a través del joc, la reflexió amb els 

elements proposats i l’experimentació en el món virtual serveix d’estímul pel coneixement 

pedagògic associat. Durant la sessió de debriefing, el professor solidifica aquest vincle entre 

experiència i teoria, portant als alumnes a reflexionar, efectuant un anàlisi de les dades i lliçons 

extretes del joc i a compartir-les amb els companys. David Kolb Experimental learning theory 

[20] parla del debriefing com el moment on  el “procés de l’experiència de joc es converteix en 

aprenentatge”. 
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5.3. Proposta de jocs a implementar 

A continuació s’enumeren els serious games considerats per una possible implementació en 

les assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’ETSEIB segons el tipus de 

competències objectiu que es busquen amb l’aplicació del joc. 

 

5.3.1. Jocs per treballar les competències específiques 

a) 240043 Dinàmica de Sistemes 

Joc proposat: EDU-TORCS 

Aquest joc de carreres de cotxes i motocicletes ofereix reptes als estudiants. Aquests han de 

controlar el vehicle elaborant i implementant algoritmes corresponents a les comandes que 

assegurin la conducció.  

Per completar les tasques de conducció que proposa el joc, cal incorporar a les instruccions 

destinades al vehicle, conceptes de Dinàmica de Sistemes estudiats a classe teòrica de 

l’assignatura com: 

- Anàlisi de realimentacions d’un sistema 

- Transformada de Laplace de funcions de transferència 

- Anàlisi i simplificació de Diagrames de blocs 

- Disseny de controladors PID segons uns valors objectius donats 

Aquestes competències són objectius pedagògics de l’assignatura de Dinàmica de Sistemes i 

formen part de les aptituds avaluades a l’examen final sota forma de problemes a resoldre. El 

treball de B.D. COLLER i D.J. SHERNOFF, Video Game-Based Education in Mechanical 

Engineering:  A Look at Student Engagement [21] confirma que l’ús del joc per aprendre 

Dinàmica de Sistemes fomenta la implicació de l’alumne i resulta d’una major dedicació a les 

tasques de l’assignatura que amb un mètode tradicional utilitzant el llibre de text com a eina. 
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b) 240062 Organització i Gestió 

Joc proposat: The Beer game 

The Beer Game és un joc elaborat pel departament de Dinàmica de Sistemes del MIT, el seu 

objectiu és exemplificar les dificultats de gestió d’una cadena de distribució, fent viure als 

estudiants les conseqüències del fenomen anomenat “efecte fuet”. Aquest efecte és el  

resultat d’una planificació de comandes deficients i de la manca de col·laboració entre les 

parts del sistema de distribució.  

El joc respon a alguns dels objectius de l’assignatura d'Organització i gestió, particularment en 

els temes relacionats amb la gestió d’estocs (tema 4), les decisions de planificació 

d’operacions (tema 5) i les seves necessitats (tema 6). El joc possibilita posar als estudiants en 

diferents posicions de responsabilitat d’una cadena de distribució (minorista, majorista, 

distribuïdor i fàbrica). Això permet visualitzar el sistema en la seva totalitat, veient les 

conseqüències de les accions i decisions sobre tota la cadena. Aquesta activitat, assimilable a 

l’estudi d’un cas real, confronta els estudiants amb reptes que els porten a buscar resoldre 

situacions de gestió d’estocs, fruit d’una demanda no homogènia en el temps, i els dóna la 

responsabilitat de resoldre la situació.  

En el curs de la manipulació del joc, els alumnes són confrontats a reptes que responen als 

objectius pedagògics de l’assignatura:  

- Identificar els elements a considerar en la gestió d’estocs 

- Gestió de la limitació en la disponibilitat de recursos  

- Introducció a l'aleatorietat en la demanda 

- Planificació en la distribució 

- Determinar les comandes a proveïdors i les ordres de fabricació per satisfer un pla. 

A la primera partida es deixa als alumnes llibertat per realitzar una planificació intuïtiva de la 

distribució. La segueix una sessió de debriefing per ressaltar els problemes retrobats i 

presentar les solucions per assegurar el bon funcionament de la cadena de distribució. A la  
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segona partida, s’apliquen els mètodes estudiats, que porten a la realització de la tasca 

demostrant amb els resultats les virtuts d’una planificació òptima. 

 

240141 Teoria de Màquines i Mecanismes 

Joc proposat: Game-based lab for gear design 

El joc proposat simula un laboratori de disseny d’engranatges oferint l’opció de realitzar 

quatre experiments diferents que presenten conceptes fonamentals de les lleis que regeixen 

el funcionament de sistemes d’engranatges simples, trens d’engranatges, engranatges 

invertits i engranatges planetaris.  

 

 

  

Il·lustració 2: Game-based lab for gear design 
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El joc permet l’observació directa dels mecanismes i teories vistes a classe sobre perfils 

d’engranatges i les condicions d’engranatge gràcies a la configuració de variables de 

transmissió, així com les característiques geomètriques dels engranatges característics dels 

elements que formen els trens d’engranatges: 

- Tipus i perfils d’engranatges 

- Relació i velocitat de transmissió 

Complementant les sessions pràctiques, el laboratori virtual pot servir com una extensió de 

d’aquestes sessions pràctiques, sense la necessitat de l’equipament o la presencia del 

professor. El laboratori virtual permet representar els fenòmens estudiats en acció. 

 

c) 240071 Gestió de Projectes 

Joc proposat: Puzles 3D 

1. Aquest joc de rol ideat per Claudia Alcelay (UNED, Fundación General Universidad 
de Granada)  és una metodologia que permet aplicar i exemplificar els mecanismes i 
eines per la gestió de projectes en el marc d’un model de construcció d’un puzle 3D. 
Distribuïts en grups de treball, els estudiants participen en les diferents etapes del 
projecte que cap dins dels límits de l’aula, exemplificant i treballant les següents 
característiques: 

- Reconèixer les fases i etapes d’un projecte 

- El cicle de vida d’un projecte 

- Planificació i programació d’activitats 

- Estructura organitzativa del projecte 

- Treball en equip i comunicació 

  

https://www.linkedin.com/company/uned?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-general-universidad-de-granada---empresa?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-general-universidad-de-granada---empresa?trk=ppro_cprof
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d) 240033 Materials 

Joc proposat: Steeluniversity Games & Simulations 

Steeluniversity[22]  ofereix un conjunt de laboratoris virtuals que exemplifiquen els processos 

d’obtenció i transformació de l’acer. Aquests processos formen part dels coneixements 

requerits per l’assignatura de Materials on l’alumne ha d’integrar el comportament dels 

materials sotmesos a diferents paràmetres d’experimentació. Els simuladors faciliten la 

configuració d’aquests paràmetres, la visualització del procés estudiat i el lliurament dels 

resultats obtinguts segons les condicions de l’experiment, així com la realització de tests 

característics de propietats dels materials. 

 

 
Les competències treballades en aquests simuladors incloses en el temari de l’assignatura de 
Materials són: 

- El coneixement dels diferents mètodes per l’obtenció de l’acer 

- Saber realitzar e interpretar tests de resistència, resiliència i tenacitat 

- Test de Charpy 

Il·lustració 3: Laboratoris virtuals de Steeluniversity 
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- Els processos de templet de l’acer 

- Obtenció i propietats d’acer obtingut segons la composició 

 

e) 240132 Informàtica 

Joc proposat: Code Combat 

Code Combat és un joc de laberints on el jugador fa avançar el seu avatar utilitzant les 

comandes introduïdes en llenguatge de programació Pyton. Aquest llenguatge, utilitzat a 

l’assignatura d’Informàtica, és un editor de codi. El joc compila el codi introduït materialitzant 

les comandes que el jugador introdueix en forma d’accions de l’avatar per completar el 

recorregut. El joc ofereix explicacions i guia l’estudiant a través de nivells que porten a 

conceptes de programació més complexos i tasques més exigents. 

 

 

  

Il·lustració 4: Interfície de joc de Code Combat 
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L’avantatge que ofereix el joc respecte als simples elements d’edició i compilació accessibles 

a l’escola, és el sistema de guia i correcció que asseguren la progressió de l’alumne i 

l’increment controlat de la dificultat de les tasques proposades, a més d’associar les comandes 

escrites en llenguatge informàtic a accions reals del computador.  

f) 240031 Electromagnetisme 

Joc proposat: Supercharged! 

Aquest joc de carreres a través de laberints introdueix els conceptes que envolten les 

reaccions electromagnètiques. Donada la dificultat que suposa entendre les interaccions     

entre forces electromagnètiques. Tot i que no treballa específicament les fórmules de 

l’electromagnetisme, el joc permet que l’estudiant explori aquestes interaccions en un entorn 

virtual 3D. Aquest està construït basant-se en les lleis de Maxwell, oferint una visualització 

d’aquests efectes, a vegades contra-intuïtius, que no són observables en el dia a dia per l’ull 

humà. 

El joc permet comprovar el funcionament i els efectes dels següents fenòmens i lleis 

d’electromagnetisme vistos a classe: 

- Teoria de camps 

- Càrregues elèctriques 

- Potencial elèctric 

- Conductors 

- Lleis de Coulomb 

- Lleis de Gauss 

- Llei de Kirchhoff  

- Llei d’Ohm 

- Equacions de Maxwell 

- Llei de Faraday 
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g) 240061 Mecànica de Fluids 

Joc proposat: A virtual lab on fluid mechanics 

Donat el caràcter especialitzat i altament costós de les eines per exemplificar els fenòmens 

d’estudi de l’assignatura de Mecànica de Fluids, actualment no es realitzen pràctiques de 

laboratori d’aquesta assignatura. Com a alternativa, proposem la utilització d’un laboratori 

virtual de mecànica de fluids. Aquest simulador dóna l’opció de realitzar experiments que 

demanen espai i material que normalment no estan disponibles:  

- Assaig de túnel de vent; permet observar línies de corrent, trajectòries i línies de traça 

i estudiar el fenomen del despreniment de la capa límit. 

- Sistema de conductes d’aire; determinar els efectes de paràmetres com la viscositat, 

estudiar la distribució de velocitats del fluid i representar el camp de velocitats 

resultant. 

- Sistema hidràulic; exemplifica paràmetres com el número de Reinolds i permet 

representar les implicacions de les equacions de Bernouilli. 

 

  

Il·lustració 5: Circuit hidràulic del Virtual lab on fluid mechanics 
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Aquests experiments es retroben en els problemes realitzats durant el curs de l’assignatura 

de Mecànica de Fluids. El laboratori virtual permetria posar en pràctica les condicions que 

estableixen els problemes i visualitzar els resultats de forma anàloga a l’experimentació real. 

 

h) 240063 Resistència de Materials 

Joc proposat: Shnittkraftmeister 

Sota la forma d’una aplicació per dispositius mòbils, aquest joc extremadament simple, 

permet practicar la identificació de la representació de les forces aplicades sobre una peça 

utilitzant diagrames d’esforços seguint el mètode de les seccions. El joc ofereix exercicis 

successius en temps limitat i dificultat creixent. L’objectiu és que l’alumne es familiaritzi amb 

les representacions gràfiques dels efectes de les forces i moments aplicats a una barra i vistos 

a classe amb el professor com: 

- L’esforç normal 

- L’esforç de ciselladora 

- El moment flector 

- L’esforç tallant 

L’aplicació d’aquest joc està pensada per que de manera autònoma els estudiants puguin 

practicar mecàniques estudiades a classe amb una multitud d’exercicis de curta durada i gran 

simplicitat. El propi joc assenyala els errors comesos i en proposa nous i diferents per que 

l’alumne pugui continuar exercitant-se. 
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Assignatura Joc proposat 

Dinàmica de Sistemes EDU-TORCS 

Organització i Gestió The Beer game 

Teoria de Màquines i Mecanismes Game-based lab for gear design 

Gestió de Projectes Puzles 3D 

Materials Steeluniversity Games & Simulations 

Informàtica Code Combat 

Electromagnetisme Supercharged! 

Mecànica de Fluids A virtual lab on fluid mechanics 

Resistència de Materials Shnittkraftmeister 

 

5.3.2. Jocs per treballar les competències transversals 

 

L’escola de management del Massachusetts Institute of Technology , MIT Sloan 

[23], ha desenvolupat jocs que, gràcies a un context i problemàtiques actuals, 

desenvolupen les competències transversals introduïdes al apartat 5.2.1. Donada la 

qualitat dels productes obtinguts i el caràcter de referencia del MIT en l’àmbit del 

disseny i l’aplicació de serious games, a continuació es troba una proposta 

d’utilització d’alguns d’aquests jocs per complementar en algunes assignatures el 

treball de competències. 

  

Taula 2: Jocs proposats per desenvolupar competències específiques  

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwipiY3S_a7PAhWC7RQKHdkuCLUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2F&usg=AFQjCNFGEpEnwRBMPQvRT7ueDZqPQAU23g&bvm=bv.133700528,d.d24
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1) 240041 Economia i Empresa 

 

Joc proposat: Clean Start 

 

El joc Clean Start, desenvolupat pel Massachusets Institute of Technology (MIT) 

posa l’alumne en un rol de fundador d’una startup; format empresarial que avui en 

dia és sinònim d’emprenedoria i innovació. 

Al front d’una empresa dins de l’àmbit competitiu del desenvolupament de 

tecnologies sostenibles, l’estudiant es troba confrontat a diverses situacions on ha 

de prendre decisions estratègiques en àmbits com: 

 

- Gestió de recursos humans; com determinar la contractació de perfils i quantitats 

de personal per l’empresa segons les seves necessitats. 

 

- Decidir el model de propietat i finançament de l’empresa; podent optar entre la 

possible entrada d’inversors externs o una societat controlada pels propis 

treballadors amb opció de decidir salaris, venta d’accions, compensacions i la 

repartició de beneficis. Aquestes decisions defineixen les relacions laborals entre 

membres de l’empresa i la seva estructura organitzativa.  

 

 

Il·lustració 6: Interfície de joc de Clean Start. 
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Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Emprenedoria i innovació: 

El rol de fundador adoptat per l’alumne és una posició que en el món real només es 

pot aconseguir fruit de la identificació d’una oportunitat de negoci i d’una dedicació 

extensa de recursos, anys de treball, inversió monetària important... Per que es 

produeixi la identificació d’errors un cop ja s’han produït, i les múltiples repeticions 

fins encertar-la poden passar 20 anys en un context real. 

 

El joc permet accelerar el procés proporcionant un entorn realista, on el participant 

pot apreciar de forma immediata les conseqüències de les seves decisions sobre 

processos que tardarien anys en manifestar-se en el món real. L’anàlisi posterior de 

les diferents solucions adoptades pels participants permet identificar les fortaleses 

i debilitats de diferents models organitzatius i estratègies empresarials, en un 

mercat on la gestió de la innovació determina l’èxit d’una empresa i el del seu 

fundador. 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Treball en equip: 

Des del rol de fundador de l’empresa, l’estudiant podrà experimentar les 

dinàmiques de la gestió del recursos humans de l’organització realitzant decisions 

executives com la contractació d’empleats i la negociació de condicions de treball i 

de salaris.  
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2) 240041 Economia i Empresa 

 

A continuació presentem un altre joc seleccionat que desenvolupa les habilitats de 

les competències estudiades treballant les corbes d’aprenentatge tecnològic. 

 

Joc proposat: Eclipsing the competition 

 

Aquest joc, que escenifica el mercat de l’energia solar fotovoltaica, col·loca el 

participant en el lloc del Product Manager d’una empresa líder en el sector. En un 

entorn interactiu el joc simula diversos escenaris realistes i permet l’aplicació 

d’estratègies a mida i un anàlisi posterior dels seus efectes. 

 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Emprenedoria i innovació: 

El caràcter variable de les condicions d’un mercat on la innovació tecnològica 

determina l’èxit o fracàs d’una empresa permet accelerar el “procés” de les corbes 

d’aprenentatge i introduir la importància del coneixement específic que requereix 

cada sector/mercat. Potencia la capacitat d’adaptació dels estudiants gràcies a la 

simulació feta per la computadora, així com aprendre a gestionar les amenaces de 

potencials competidors, dissenyant una estratègia al voltant de la tecnologia 

pròpia.  
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3) 240041 Economia i Empresa 

 

Presentem aquí un altre joc seleccionat que desenvolupa les habilitats de la 

competència emprenedoria i innovació, treballant interacció de la innovació amb 

xarxes externes  tals que els productes complementaris. 

Joc proposat: Platform Wars 

El joc Platform Wars, que escenifica la competició entre plataformes de videojocs pel 

domini del mercat de les vídeo-consoles. El simulador posa al jugador en el rol de 

Director de Producte del llançament al mercat de la consola Playstation 3 i busca 

introduir els diferents subsistemes que conformen l’entorn de l’empresa i les 

interaccions entre els diferents stakeholders.  

a) Empresa – competidors: El posicionament de l’empresa en front als seus competidors 

determinarà l’accés a una major o menor part del mercat, a polítiques de preus, 

promocions... 

b) Empresa – client: Els efectes d’externalitats de xarxa directes, com la xifra de ventes 

en funció de les decisions tècniques, adoptades amb l’objectiu de maximitzar beneficis 

que es veu limitat per la necessitat de produir un producte de qualitat satisfactori pel 

client.   

c) Empresa – “complementaris”: Les conseqüències d’externalitats de xarxa indirectes 

com l’existència de productes complementaris mesuren, la cota de mercat segons la 

quantitat com la qualitat dels jocs o aplicacions disponibles en la plataforma. 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Emprenedoria i innovació: 

El joc situa al participant en una posició clau en el procés de la gestió de la innovació; 

el desenvolupament i comercialització d’una eina tecnològica d’impacte mundial. El 

simulador permet experimentar de primera mà les interaccions complexes entre els 

diferents subsistemes existents en el mercat dels videojocs presentats anteriorment.   
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4) 240051 Tecnologia del Medi Ambient i Sostenibilitat 

 

Joc proposat: Fishbanks 

 

Fishbanks, desenvolupat pel MIT, és un joc multi-jugador que col·loca els estudiants 

al cap d’una flota de vaixells pesquers amb l’objectiu de maximitzar els seus 

beneficis competint contra altres estudiants. El joc introdueix al jugador a les 

dificultats a les que està subjecte el mercat de la pesca, com la variació del preu del 

peix o la de les quantitats de pesca recollides. Els estudiants decideixen les 

estratègies d’explotació amb variables com la compra de vaixells addicionals o les 

localitzacions on s’ha de realitzar l’activitat. Els participants hauran de negociar 

entre ells per assolir els seus objectius tot i complint amb les regulacions establertes 

per la llei, l’obtenció de permisos i el compliment de quotes fixades per les 

autoritats. 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Sostenibilitat i Compromís Social: 

Els estudiants són confrontats a la dificultat de gestionar l’explotació de recursos 

que són comuns al conjunt de participants i que evolucionen de forma realista en 

aquesta simulació com a conseqüència de les decisions preses. El fenomen de la 

sobre-explotació dels mars, per part de les companyies pesqueres, es troba avui en 

dia al centre de discussions sobre sostenibilitat i és un exemple de la gravetat de la 

situació i la necessitat d’una regulació. No només és necessari una regulació sinó 

que les pròpies companyies pesqueres han de fer un esforç coordinat entre elles 

per assegurar que els recursos romanen renovables i no es produeixi un esgotament 

irreversible.  

Aquesta reflexió porta a la constatació de les implicacions inter-generacionals i la 

necessitat de col·laboració entre competidors per un ús responsable i equilibrat dels 

recursos disponibles.   

 

 

 

 



Pág. 66  Memoria 

 

Posant els alumnes en competició entre ells, experimentant la presa de decisions 

estratègiques per liderar el mercat de la pesca, es busca potenciar la competència 

que emmarca el treball en equip: 

 

John Sterman [15], un dels creadors del joc i professor que utilitza Fishbanks a les 

seves classes diu, “El resultat d’una partida on els participants busquen maximitzar 

els beneficis propis, sempre condueix a l’esgotament dels recursos disponibles, sota 

la forma de la desaparició dels bancs de peixos a la regió.” 

 

El debriefing posterior conduït pel professor busca evidenciar la necessitat de 

gestionar l’explotació dels recursos comuns d’una manera sostenible. Per complir 

amb aquesta premissa, els participants hauran de negociar condicions d’explotació 

i arribar a compromisos que tot i minant els beneficis dels pescadors, asseguren un 

futur del sector a llarg terme. L’anàlisi dels resultats després de cada partida, mostra 

una valoració de l’evolució dels recursos per la pesca, de la cooperació entre 

competidors, i les decisions preses de forma comú. 
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5) 240051 Tecnologia del Medi Ambient i Sostenibilitat  

 

Ara presentem un joc que desenvolupa les habilitats de les competències 

establertes dins de la sensibilització sobre el canvi climàtic: 

 

Joc proposat: World Climate 

 

Aquest joc de rol simula les dinàmiques de funcionament d’una negociació per un 

acord internacional per la lluita contra el canvi climàtic. Dividits per grups i assignats 

com a representants d’un país o conjunt de nacions que busquen presentar 

propostes per un acord global, tots els participants intenten protegir els seus 

interessos davant les altres parts interessades.  

Gràcies al programa C-ROADS que simula de forma instantània l’evolució dels 

indicadors del canvi climàtic com les emissions de CO2, sequeres o la pujada del 

nivell del mar segons les polítiques instaurades. A partir de les propostes 

elaborades, els participants poden avaluar l’efectivitat de les mesures aplicades i les 

conseqüències reals d’un acord que no compleix amb els requeriments mínims per 

la prevenció del canvi climàtic. 

 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Sostenibilitat i Compromís Social: 

L’objectiu del joc és fer viure els estudiants les dificultats d’arribar a un acord entre 

els diferents actors responsables de la lluita contra el canvi climàtic i mostrar les 

conseqüències d’aquest fenomen global. Permet introduir conceptes de relacions 

internacionals, política energètica i responsabilitat política i social.  

 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Tercera llengua: 

La representació d’una trobada internacional en favor d’un tractat per la lluita 

contra el Canvi Climàtic, brinda l’oportunitat d’utilitzar l’anglès donat que les 

negociacions reals portades pels governs i organitzacions ho apliquen 

constantment. La necessitat d’elaborar propostes i analitzar els resultats d’aquestes 
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mitjançant indicadors mediambientals permet ressaltar la necessitat de conèixer el 

vocabulari tècnic de la llengua comú.  

 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Comunicació eficaç oral i escrita: 

Donada la necessitat d’arribar a un acord entre les diferents parts interessades, les 

negociacions presenten una oportunitat perfecte per introduir als estudiants les 

dinàmiques de grups de treball, “taules rodones” i negociacions multilaterals. Les 

activitats inclouen l’exposició de les mesures proposades per abordar el problema 

del Canvi Climàtic són una oportunitat per la pràctica de la presentació oral i la 

necessitat d’adaptar-la al públic, en aquest cas les delegacions de diverses 

potencies mundials. Des del paper de moderador, el professor pot ressaltar les 

bones pràctiques per una correcta argumentació i interpretació dels resultats de les 

decisions adoptades, a més de poder escenificar les interaccions d’un debat sobre 

conceptes tècnics. El joc evidencia les dificultats que presenten les negociacions on 

les relacions de força són dispars i els interessos particulars de cada grup són 

divergents, i busca fomentar la comunicació entre parts enfrontades. 

 

Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència 

Treball en equip: 

Les activitats de preparació d’estratègies i propostes en grups per encarar la 

negociació del tractat sobre el Canvi Climàtic són l’oportunitat idònia per introduir 

els alumnes a les dinàmiques i eines pel bon funcionament d’equips de treball. 

L’estructura dels equips inclouen la repartició de responsabilitats i  l’elecció d’un  

porta-veu que ha de transmetre les propostes i demandes de la potencia mundial 

que representa, a la resta dels grups. Dirigida pel professor, la fase de negociació 

entre els grups que representen les potencies mundials, permet aplicar eines per la 

creació de consens i fomentar un debat sobre les mesures a seguir.  
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Característiques del joc que afavoreixen el desenvolupament de la competència Ús 

solvent dels recursos d’informació: 

El treball d’elaboració de mesures proposades per pal·liar els efectes del Canvi Climàtic 

subjectes a les necessitats de les diferents potencies mundials, representades pels 

grups de treball, requereixen l’anàlisi dels indicadors mediambientals i sociopolítics 

per tal d’extreure solucions tècniques viables. El software complementari C-ROADS 

pot visualitzar l’evolució d’aquests indicadors i permet realitzar una reflexió crítica 

sobre la validesa de les propostes realitzades. 

 

Quadre resum de les aportacions dels jocs al treball de les competències transversals 

mencionades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencies Clean Start 
Eclipsing 
the 
competition 

Platform 
Wars 

Fishbanks 
World 
Climate 

Emprenedoria i 
innovació 

Rol de 
fundador. 

Gestió 
d’innovació 
tecnològica 

Avantatge 
competitiu 
per 
innovació 
tecnològica. 

Decisions 
estratègiques. 

Solucions 
sistèmiques 
per resoldre 
problemes 
globals. 

Gestió 
d’innovació. 

Corbes 
d’aprenentatge 
de mercat 

Decisions 
comercials. 

Gestió de 
projecte 
d’acord 
“innovador”. 

Presa de 
decisions 
estratègiques. 

Mercat de les 
fotovoltaiques 

Interaccions 
del mercat 
en el món 
empresarial. 

  

Solucions 
sistemàtiques 
per 
departament 
financer, 
recursos 
humans i 
vendes. 

  

Efectes de 
la qualitat i 
les vendes 
sobre el 
benefici. 
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  Clean Start 
Eclipsing the 
competition 

Platform Wars Fishbanks World Climate 

Sostenibilitat 
i compromís 
social 

Sector energies 
renovables 
 
Sostenibilitat 
del sistema 
Empresa. 
 
Compromisos 
amb els 
treballadors. 

    

Disponibilitat limitada de 
recursos. 
 
Conseqüències de la 
globalització, equilibri 
entre països. 
 
Model d’explotació 
equilibrat. 
 
Compromís amb les 
generacions futures. 

Fomenta compromisos 
entre parts enfrontades. 
 
L’industria i l’estat al 
servei de la sostenibilitat 
ambiental. 
 
Posar-se a la pell dels 
més amenaçats pel canvi 
climàtic. 
 
Dinàmiques de gestió de 
crisis ambientals i marcar 
la direcció del 
desenvolupament humà.   

Tercera 
llengua 

Contingut 
específic en 
anglès. 

Contingut 
específic en 
anglès. 

Contingut 
específic en 
anglès. 

Contingut específic en 
anglès. 

Debats i negociacions en 
anglès. 

Negociacions entre 
jugadors. 

Conceptes tècnics, 
indicadors del canvi 
climàtic, tractats i 
normativa internacional. 

Comunicació 
eficaç oral i 
escrita  

    
Cooperació i 
negociació entre 
participants 

  

Negociació entre parts 
enfrontades. 
 
Presentació de propostes 
adaptades al públic. 
 
Avaluació d’alternatives i 
dels resultats. 

Treball en 
equip 

Rol de 
fundador, 
tasques de 
direcció. 
 
Assumir 
compromisos i 
responsabilitats 
cap a 
l’empresa i 
treballadors. 
 
Creació d’una 
plantilla i 
d’equips de 
treball. 

  
  

    

Dinàmiques de la 
cooperació i la 
competència. 
 
Tècniques de negociació. 
Resolució de conflictes 
d’interessos. 
 
Lideratge. 
Cohesió d’equips de 
treball. 

Resolució de conflictes 
d’interessos. 
 
Projectes pragmàtics i 
amb càrrega de 
responsabilitat. 
 
Presentació i avaluació 
de resultats. 
 
Creació de consens. 
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  Clean Start 
Eclipsing 
the 
competition 

Platform Wars Fishbanks World Climate 

Us solvent 
dels 
recursos 
d’informació
. 

Informació 
sobre la 
tecnologia i el 
mercat per 
prendre 
decisions 
estratègiques
. 

Informació 
sobre la 
tecnologia i el 
mercat per 
prendre 
decisions 
estratègiques. 

Informació sobre 
la tecnologia i el 
mercat per 
prendre 
decisions 
estratègiques. 

Indicadors 
sobre la 
disponibilitat de 
recursos per 
prendre 
decisions 
estratègiques. 

Polítiques de dades e 
indicadors del canvi 
climàtic. 

Corbes 
d’aprenentatg
e. 

Alternatives. 

  Desenvolupament 
econòmic. 

  Política internacional. 

  Política energètica. 

  Prediccions i 
estimacions. 
 
 
 

Aprenentatg
e autònom 
 
 

Propietats del 
serious game 
 
 

Propietats del 
serious game 

Propietats del 
serious game 
 
 

Propietats del 
serious game 
 
 

Propietats del serious 
game 
 
 

 

  

Taula 3: Aportacions dels jocs al treball de les competències transversals 
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5.4. Proposta d’implementació 

5.4.1. Mecagenius a l’assignatura de Sistemes de Fabricació  

Aquest projecte planteja la possible utilització del serious game Mecagenius en el marc d’una 

classe de l’assignatura de Sistemes de Fabricació del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials a l’ETSEIB.  Mecagenius proposa activitats sota forma de mini-jocs que treballen 

conceptes relacionats amb el temari de l’assignatura i les competències que s’esperen de 

l’alumne un cop cursada. 

El joc inclou situacions basades en fenòmens reals i ressalta els indicadors importants relatius 

als coneixements específics per una professió en el context de la producció industrial. La seva 

creació respon a una necessitat: la formació d’estudiants qualificats per la utilització de 

maquinaria de fabricació amb control numèric. Aquest també és un dels objectius de 

l’assignatura de Sistemes de Fabricació i correspon a la filosofia de l’Escola en quant a la 

preparació dels alumnes de cara a la incorporació al món laboral. 

Com a mètode per practicar conceptes vistos a classe i descobrir les aplicacions de les 

tècniques de fabricació industrials, Mecagenius utilitza un univers fictici i entretingut pel 

participant, situant-lo en un context futurista de l’aplicació de l’industria de la fabricació: 

l’enginyeria al servei del viatge a l’espai. El joc ofereix diferents mòduls sota la forma de mini-

jocs que permeten al jugador realitzar les tasques per fabricar les peces necessàries a la 

reparació d’una nau espacial. Mecagenius proposa més de dues-centes activitats d’una 

duració mitja de tres minuts, dividits en diferents nivells de dificultat progressius per un 

seguiment continu del joc. Aquestes activitats es poden adaptar i escollir segons les 

necessitats de la classe (veure Annex B: Introducció a la utilització de Mecagenius) 

Per l’aplicació del joc durant el curs suggerim les activitats dels mini-jocs com a complement 

d’algunes de les sessions pràctiques proposades que considerem que el joc reforça molt 

favorablement. La planificació d’aquestes sessions inclou una introducció de la teoria i les 

mecàniques de joc per part del professor, una fase de joc acompanyada o no pel professor i 

una sessió de debriefing i discussió posterior a la manipulació del joc. El paper de guia i 

corrector que adopta el serious game durant una sessió de joc, pot alliberar el professor per 

realitzar altres activitats amb altres grups d’estudiants, reduint així el factor limitant del 
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temps disponible per a impartir docència, especialment la realització de pràctiques de 

laboratori.  

En aquest cas proposem la utilització de dos mini-jocs per treballar dues necessitats del seu 

programa: coneixements per la manipulació de maquinaria per la fabricació de peces i la 

pràctica de l’aplicació de les condicions de tall per obtenir una peça donada. Paral·lelament 

s’exemplifiquen dues de les característiques que destaquem de la utilització de serious games 

en el marc d’assignatures de grau. D’un costat la possibilitat d’experimentar mitjançant la 

manipulació virtual en un entorn segur i amb un recorregut didàctic i, d’un altre, la pràctica 

per iteració amb temps de realimentació reduïda gràcies al sistema de nivells i puntuació 

incorporat.   

 

5.4.2. Dinàmiques de joc 

Modalitats de joc 

El joc es pot utilitzar segons dos modalitats; l’opció game mode ofereix un desenvolupament 

de la narrativa del joc i una progressió a mida que es van completant les activitats 

consecutives. El mode d’entrenament (training mode) en canvi dóna l’opció d’accedir a 

qualsevol de les activitats incloses en el joc sense condicions ni requisits previs.  Així mateix, 

permet manipular els paràmetres de joc, com el saldo de punts disponibles o el nivell del 

avatar del jugador, per tal de construir les condicions d’entorn d’un escenari per practicar una 

de les activitats desitjades. Aquest mode és el que s’utilitza generalment a classe, ja que el 

professor pot seleccionar el contingut específic que vol treballar a cada sessió. Tot i que el joc 

està concebut per ser jugat sense cap ajuda externa, incorporar-lo en un context de treball 

acadèmic i en un marc teòric presentat pel professor, institucionalitza el contingut pedagògic 

del joc, i fomenta el debat a classe basat en les experiències i la cooperació entre estudiants. 

El game mode es reserva a una utilització autònoma del joc per part de l’estudiant mentre que 

el training mode ofereix una eina flexible per dirigir els alumnes en el procés d’aprenentatge 

durant la realització de les activitats. 
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Interfície de joc 

La primera interacció del jugador amb el joc és a través del seu interfície. El jugador hi troba 

destacades les opcions que ofereix el joc i els indicadors del seu progrés. Aquests indicadors 

són la base del component lúdic; les recompenses reposen sobre la seva avaluació actuant 

com a motor per motivar al jugador a continuar progressant. 

 

 

 

 

 

 

Barra d’experiència: Aquesta barra es va omplint al completar els mini-jocs proposats al 

jugador. Quan la barra s’omple del tot, l’avatar del jugador incrementa el seu nivell en un punt, 

donant-li accés a noves opcions, talents i competències. 

Mecagold: és la moneda del joc; permet al jugador comprar peces, plànols, eines, materials o 

assemblatge, per la seva utilització al seu entorn. 

Inventari: Permet al jugador visualitzar i accedir als elements adquirits durant les missions o 

a la botiga. 

Arbre de Talents: Amb l’adquisició de nivells, l’avatar pot accedir a noves competències que 

es poden utilitzar en el transcurs de les partides per aconseguir bonificacions de puntuació i 

altres recompenses. 

Il·lustració 7: Inferfaç de joc de Mecagenius 
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Competència: És una habilitat adquirida que ofereix mecanismes i millores que possibiliten al 

jugador avançar més ràpid a través del joc. 
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Barra d’energia: Permet utilitzar les competències adquirides consumint part de l’energia 

acumulada. Si es redueix a un valor mínim, no es podrà utilitzar habilitats. 

La botiga: Permet comprar peces, plànols, eines, materials o assemblatges a partir del 

Mecagold aconseguit amb la superació dels mini-jocs. 

 

Jugar a un mini-joc 

Gràcies a les fletxes del teclat alfanumèric, ens podem desplaçar per la sala de la nau i accedir 

a més mini-jocs i a les habitacions on es presenten les diferents instancies. L’accés a les altres 

habitacions es desbloqueja amb la compleció dels diferents min-jocs  assegurant un 

recorregut pedagògic guiat segons dificultat i requisits de coneixement. 

 

Les diferents màquines i mobiliari de taller (Il·lustració 8) permeten accedir als mini-jocs 

proposats. Un cop seleccionat, el joc presenta els prerequisits i les recompenses (Il·lustració 

7) que ofereix la compleció del mini-joc. Completar els mini-jocs atribueix punts d’experiència 

que s’acumulen per pujar de nivell i dóna accés a més contingut en el joc i a noves instancies 

amb nous mini-jocs. 

  

Il·lustració 8: Màquines d’accés als mini-jocs 
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La informació que presenta la pantalla d’accés a les activitats que proposen el mini-jocs inclou 

informació sobre: 

 

1. Nivell mínim requerit per jugar. 

2. Objectes de recompensa del mini-joc. 

3. Recompensa Mecagold del mini-joc. 

 

 

 

  

Il·lustració 9: Interfície d’accés al mini-joc. 
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5.4.3. Guia d’ús dels mini-jocs 

 

1. Mini-joc tipus DEA0 

Aquest tipus de mini-joc es centra en la identificació, selecció i associació de conceptes sobre 

la fabricació de peces per tall de ferritja.  

Enunciat: Selecciona les peces segons corresponguin als criteris següents: 

- Peça de tornejat 

- Peça de fresat 

- Eina de tornejat 

 

  

- Il·lustració 10: Exemple d’un intent en el joc DEA_05 
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Paràmetres:  

- Tipus de màquina 

- Tipus d’eina  

- Tipus de peça 

- Operació de mecanitzat 

- Tipus de comanda de Control Numèric. 

Condicions de victòria: Un cop seleccionades les eines de la categoria proposada per 

l’enunciat, cal realitzar la validació de la selecció i el mini-joc indica, com podem veure a la 

imatge (Il·lustració 10), quines respostes són correctes i quines errònies, les tres vides 

disponibles representen intents per que l’estudiant corregeixi les seves respostes afí de 

seleccionar les categories indicades. 

Increment de dificultat: En nivell més avançats es redueix la quantitat d’informació de la que 

disposa el jugador, el temps  i el nombre d’intents per partida. 

 

2. Mini-joc tipus ARA0: 

Aquest tipus d’exercicis es centra en la posada en marxa d’una màquina d’eina amb control 

numèric. Aquest exercici es divideix en dues unitats d’aprenentatge: 

- Posada en marxa d’un torn. 

- Posada en marxa d’una fresa. 

Enunciat: Utilitzar les comandes de desplaçament de la màquina (Il·lustració 11) al llarg dels 

eixos X i Z per apropar el palpador fins a palpar la superfície indicada de la peça.  

Paràmetres:  

- Màquina: Fresa 

- Zona a palpar: Superfície superior 

- Precisió: 2 μm (Indica la magnitud del següent increment per apropar el palpador a la 

peça) 

- Compressió admissible palpador: 1mm (Valor de compressió màxima de la mira 

telescòpica que pot suportar el palpador) 

- Nº Màxim accions: 80 

- Temps màxim: 120 segons 
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-  

Condicions de victòria: Per aconseguir palpar la superfície, al principi cal escollir increments 

prou grans (10 mm, 1mm) per avançar ràpidament i així no superar el nombre màxim 

d’accions (80). Quan el palpador està prou pròxim de la peça, cal continuar amb increments 

més petits per no trencar el palpador i apropar-lo a la superfície. Finalment realitzar el palpat 

amb un valor d’increment compatible amb la precisió que demana l’enunciat (2 μm = 

increments de 1 μm). 

Increment de dificultat: Als nivells més avançats d’aquest exercici, l’enunciat demana de fer 

el càlcul del vector OmOP (Il·lustració 12) que caracteritza les coordenades del punt zero de 

la peça (OP), que decideix el programador; les dades sobre les coordenades i per tant de la 

trajectòria de l’eina (Il·lustració 11) i les distancies i desplaçaments venen referits a aquest 

punt. Les dades per escriure un programa de fabricació per control numèric s’estableixen 

respecte aquest punt. En canvi, el punt zero de la màquina (Om) ve donat pel fabricant; un 

punt interior de la peça. El joc posa a la disposició de l’estudiant una calculadora (Il·lustració 

12) amb la que ha de realitzar el càlcul del valor del vector OmOP corresponent a l’equació 

següent:  

- Il·lustració 11: Interfície del mini-joc ARA0  
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On: 

- Zpt és la distancia entre el punt zero de la màquina (Om) i l’eina (PT). 

- A és la distancia entre el punt zero de la peça (OP) i la superfície a palpar.  

- L és la llargada del palpador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 12: Formula del càlcul vectorial del mini-joc ARA0. 

Il·lustració 13: Exemple de càlcul vectorial del mini-joc ARA0. 
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En cas d’error en el càlcul, el joc reconeix les equivocacions més freqüents i avisa al jugador 

de les correccions a fer; en aquest cas, el sentit del desplaçament en l’eix de les X és negatiu i 

per tant s’ha de restar en el càlcul del vector. 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de realitzar correctament l’operació de palpat i el càlcul vectorial, apareix un esquema 

amb el resum de l’activitat i una descripció de les components del càlcul vectorial i dels seus 

resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 14: Exemple error encàlcul vectorial mini-joc ARA0. 

Il·lustració 15: Exemple encert encàlcul vectorial mini-joc 

ARA0 
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3. Mini-joc tipus DMAN: 

L’exercici tipus DMAN està dedicat a l’aprenentatge relacionat amb la identificació dels eixos 

d’una màquina per control numèric. Els coneixements que s’incorporen en aquest exercici es 

construeixen al voltant de tres temàtiques: 

- Reconèixer la tipologia de les diferents màquines eina. (DMAN2) 

- Identificar els eixos d’una màquina donada. (DMAN3) 

- Enunciar el codi cinemàtic d’una màquina. (DMAN4) 

DMAN2: 

Enunciat: Identifica la màquina presentada a l’animació amb el codi cinemàtic corresponent. 

 

 

 

  

Il·lustració 16 Exemple d’una partida al mini-joc DMAN2. 
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Paràmetres:  

- Màquina: Fresa de 5 eixos 

- Nº Elements de codi: 4 

- Codi cinètic: CXY / Z  

- Nº Etapes: 2 

- Intents: 3 

Condicions de victòria: Ordenar les lletres que corresponen als eixos i rotacions (Il·lustració 

16) per identificar la màquina de l’animació. El codi cinètic s’escriu enumerant successivament 

els eixos des de la peça fins a l’eina separant amb “/” els que es troben fixats a la bancada on 

esta encastada la peça dels fixes a l’eina. 

 

Increment de dificultat: En els primers nivells de joc, les animacions inclouen anotacions amb 

la nomenclatura dels eixos en moviment (Il·lustració 17). En nivells avançats, les indicacions 

desapareixen (Il·lustració 18) i les màquines realitzen més translacions/rotacions 

incrementant els elements que formen el codi d’identificació. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 17&18 Animacions dels eixos d’una màquina DMAN2. 
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Tant en cas de victòria com de derrota, per no ordenar correctament el codi d’identificació en 

els intents assignats, el joc mostrarà a l’alumne la solució i li donarà les explicacions adients 

per resoldre l’exercici (Il·lustració 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 19 Lliçó de finalització del mini-joc DMAN2. 
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DMAN3: 

Enunciat: Utilitza la interfície de comandes de la màquina (Il·lustració 20) per conèixer quins 

eixos la caracteritzen i identifica’ls en el model de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres:  

- Màquina: Fresa de 5 eixos 

- Nº d’eixos:  5 

- Nº Etapes: 1 

- Intents: 3 

 

 

Il·lustració 20 Interfície del mini-joc DMAN3. 
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Condicions de victòria: Per reconèixer els eixos que cal situar en l’eix de referencia cal 

manipular les comandes de la màquina i assignar la lletra i la direcció del moviment.  

Increment de dificultat: La dificultat del joc augmenta amb la desaparició dels codis de colors 

i l’increment en el número d’eixos totals; de possibles translacions, rotacions i les primes.  

 

 

 

 

  

Il·lustració 21 Nivell avançat del mini-joc DMAN3. 
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DMAN4: 

Enunciat: Utilitza la interfície de comandes de control per identificar la màquina pel seu codi 

cinètic. 

 

 

Paràmetres:  

- Màquina: Centre de mecanitzat de 5 eixos. 

- Nº d’eixos:  5 

- Nº Elements de codi: 5 

- Codi cinètic: CZ / XYB  

- Nº Etapes: 1 

- Intents: 3 

 

  

Il·lustració 22 Interfaç del mini-joc DMAN4. 
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Condicions de victòria: Aquest exercici requereix una combinació del coneixements adquirits 

en els dos exercicis anteriors. Per reconèixer els eixos per identificar la màquina proposada, 

s’ha de manipular les comandes de la màquina i assignar la lletra i la direcció del moviment 

seguint l’ordre, encadenant els eixos des de la peça fins a l’eina, separant amb “/” els que es 

troben a la bancada on està encastada la peça dels fixes a l’eina. 

Increment de dificultat: La dificultat del joc augmenta amb la desaparició dels codis de colors 

i l’increment en el número d’eixos totals; de possibles translacions, rotacions i les primes.  

 

4. Mini-joc tipus PF6: 

Els exercicis tipus PF6 estan dedicats als diferents mètodes de fabricació. Busquen relacionar 

les operacions amb la superfície final i l’eina associada, i reconèixer la cronologia en l’execució 

de les operacions de mecanitzat. El joc ajuda a aprendre a elaborar la fulla de ruta i fulla de 

fase per la fabricació d’una peça, i seleccionar i ordenar les eines i operacions adients per la 

fabricació. El joc presenta els plànols de la peça, la màquina disponible, la peça en brut i el 

producte final a obtenir (Il·lustració 22) amb el seguit d’operacions que es proposen a 

continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 22 Enunciat del mini-joc PF6. 
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Enunciat: Ordena les operacions de mecanitzat de superfície necessàries per obtenir la peça 

(Il·lustració 22) i assigna el nom de l’operació corresponent a cada superfície mecanitzada 

(Il·lustració 23). 

 

 

Paràmetres:  

- Màquina: Torn de 2 eixos 

- Nº Operacions a ordenar: 4 

- Nº Etapes: 2 

- Intents: 4 

Condicions de victòria: Ordenar les imatges, que corresponen a la superfície mecanitzada 

segons la programació de les operacions establertes al full de ruta, i assignar l’etiqueta amb el 

nom de l’operació. Cal seguir l’ordre de fabricació establert; en primer lloc les operacions de 

forma i acabat a l’exterior, i a continuació les operacions de forma i acabat a l’interior.  

  

Il·lustració 23 Ordenació de les operacions Mini-joc PF6. 
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Increment de dificultat: En els nivells més avançats del joc, l’exercici incorpora més 

operacions i més variades, i demana al jugador que assigni l’eina utilitzada per la realització 

de cada operació. 

 

En cas d’error en l’associació de la imatge de la superfície mecanitzada amb el nom de 

l’operació (Il·lustració 25), el joc senyala les incongruències. En  cas d’equivocació en l’ordre 

de les operacions (Il·lustració 26), la fletxa verda que segueix l’ordre de la fulla de ruta 

s’interromp i les operacions mal ordenades queden ressaltades en vermell. 

  

 

 

 

 

 

Il·lustració 24 Exemple d’ordenació exitosa de les operacions. 

Il·lustració 25&26 Exemples errors d’identificació i ordenació PF6. 
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5. Mini-joc tipus FUI5: 

La categoria de mini-jocs FUI5 es centra en l’optimització d’una gamma de peces a fabricar 

(Il·lustració 27) en sèrie segons limitacions establertes a les variables de cost i temps de 

producció. 

 

Enunciat: Escollir una gamma, les eines i una estratègia de fabricació per fabricar una sèrie de 

peces dins del temps i el cost establerts. 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 27 Enunciat mini-joc FUI5. 

Il·lustració 28 Interfície de fabricació del Mini-joc FUI5. 
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Paràmetres:  

- Gamma A: Fresa de 2 eixos 

o Cost màquina = 45 €/h 
o Temps fabricació sèrie = 20 min 
o Temps auxiliar (1 peça) = 3 min 
o Eines:  

 Fresa  Ø20-ARS 

 Fresa  Ø20-Carbur 

 Fresa  Ø8-ARS 

 Fresa  Ø8-Carbur 

 

- Gamma B: Torn + Fresa 

Torn 

o Cost màquina = 25 €/h 
o Temps fabricació sèrie = 15 min 
o Temps auxiliar (1 peça) = 0.5 min 
o Eines:  

 SCLR-Carbur 

 SCLR-revestiment 

Fresa 

o Cost màquina = 45 €/h 
o Temps fabricació sèrie = 20 min 
o Temps auxiliar (1 peça) = 1 min 
o Eines:  

 Fresa  Ø8-ARS 

 Fresa  Ø8-Carbur 

 

- Sèrie de peces a produir: 200 

- Limitació:  

o Cost màxim = 1050 € 
o Temps màxim = 1050 segons 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Condicions de victòria: Un cop escollida la gamma de fabricació, cal seleccionar l’eina a 

utilitzar per cada operació i les condicions de tall; velocitat de tall (Vc) i avanç (f) que siguin 

compatibles amb les corbes de potencia de la màquina (punt de treball dins de la corba) i que 

compleixin les limitacions de temps, i cost establertes per l’exercici. Un cop seleccionats els 

paràmetres de fabricació el joc simula la fabricació de la sèrie obtenint els valors de temps i 

cost de l’opció obtinguda (Il·lustració 29). Si aquests resultats es troben dins dels límits 

d’acceptació de l’exercici es pot validar l’opció. En cas contrari cal establir una estratègia de 

fabricació diferent modificant les variables i l’estratègia de fabricació. El joc permet comparar 

els resultats de les variables de dues configuracions amb un gràfic dels diferents resultats. 

Increment de dificultat: En les primeres iteracions del joc, els paràmetres de tall de les eines 

venen ja definides. Només cal escollir la gamma (màquina) i l’eina, mentre que en els nivells 

més avançats, cal seleccionar la velocitat de tall i l’avanç adients per fabricar la sèrie de peces. 

  

Il·lustració 29 Simulació paràmetres de tall escollits i punt de treball. 
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Si l’estratègia de fabricació seleccionada pel jugador és errònia, el joc mostra un avís amb 

l’error comès; temps màxim superat, cost massa elevat, potencia màxima sobrepassada o 

bloqueig de la màquina. 

 

 

  

Il·lustració 30 Exemple d’error en la fabricació de les peces FUI5. 
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6. Mini-joc tipus FUI0: 

La sèrie de jocs FUI0 està dedicada a l’optimització de les condicions de tall del procés de 

fabricació d’una gamma de peces. Aquest exercici ofereix tres activitats diferents: 

- Configuració de condicions de tall per operacions de mecanitzat (FUI0_1) 

- Configuració de condicions de tall per operacions d’acabat superficial (FUI_2) 

- Configuració de condicions de tall per fabricar una sèrie de peces. (FUI_3) 

FUI0_1: 

El joc estableix un paral·lelisme entre el tall de ferritja i l’alliberació de càpsules d’energia a 

l’interior de la peça a mecanitzar. Per aprendre a maximitzar el cabal de tall de ferritja, el 

jugador haurà d’alliberar un número mínim determinat de càpsules d’energia en un temps 

donat. 

 

Il·lustració 31 Enunciat mini-joc FUI0 
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Enunciat: Allibera una sèrie de càpsules d’energia (punts verds de la Il·lustració 31) 

manipulant les condicions de tall de l’eina. 

Paràmetres:  

- Nº càpsules a alliberar: 26 

- Temps màxim : 5 min 

- Variables de fabricació: 

o Velocitat de tall (Vc) 

o Avanç (f) 

o Profunditat de passada (ap) 

o Potencia màquina (P) 

Condicions de victòria: Per escollir les condicions de tall idònies per realitzar les operacions 

de mecanitzat, s’han de tenir en compte els següents factors: 

 

- Per maximitzar el recorregut de l’eina, el temps de durada de l’eina ha de ser 

proper al temps del mecanitzat. La durada de l’eina és funció de la velocitat de tall 

de l’eina escollida (Vc). 

- Per obtenir un cabal màxim de tall de ferritja, cal que el punt de treball de la 

màquina es trobi pròxim del màxim de potència disponible. El punt de treball ve 

caracteritzat per una Profunditat de passada (ap) i un Avanç (f) i ha de quedar 

dintre dels límits de la corba de potencia de treball de la màquina. 

-  

- Il·lustració 32  Interfície fabricació del mini-joc FUI0 
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Increment de dificultat: La dificultat del exercici augmenta amb les iteracions consecutives 
del mini-joc amb l’increment en el nombre de càpsules que cal alliberar i restriccions de 
temps cada cop més curtes. 

Un cop seleccionades les condicions de tall, el joc simula l’operació de mecanitzat. Si els valors 

escollits són correctes, el joc indica el resultat obtingut i dóna indicacions per millorar el 

rendiment en cas de no haver escollit l’òptim. En canvi, si hi ha un error en la configuració 

escollida, el mini-joc identifica el tipus d’error comès; a les figures el punt de treball supera la 

potència màxima de la màquina (Il·lustració 33) i la velocitat de tall no és prou alta i no s’han 

arribat a alliberar les càpsules necessàries, (Il·lustració 34)   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Il·lustracions 33 & 34  Missatges d’error per condicions de tall i 

per  falta de potencia de treball. 
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FUI0_2: 

Aquest mini-joc proposa el mateix exercici que el FUI0_1 substituint l’operació 

mecanitzada per una d’acabat superficial. 

Enunciat: Fabrica una sèrie de peces que compleixin amb els acabats superficials establerts. 

Paràmetres:  

- Nº peces per fabricar: 26 

- Sobre-espessor: 1 mm 

- Temps màxim : 10 min 

- Variables d’acabat superficial: 

o Velocitat de tall (Vc) 

o Radi de l’eina (Re) 

o Avanç (f) 

o Profunditat de passada (ap) 

o Potencia màquina (P) 

- Il·lustració 35 Enunciat FUI0_2. 
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Condicions de victòria: Per escollir les condicions de tall idònies per realitzar les operacions 

de mecanitzat, s’han de tenir en compte els següents factors: 

- Per assegurar el compliment de les condicions d’acabat superficial, s’ha d’escollir 

un radi de l’eina (Re) inferior al valor del sobre-espessor desitjat (1mm) (en groc: 

Il·lustració 36). 

- Les condicions de tall han de complir que el punt de treball de la màquina es trobi 

pròxim del màxim de potència disponible. El punt de treball ve caracteritzat per 

una Profunditat de passada (ap) i un Avanç (f) i ha de quedar dintre dels límits de 

la corba de potencia de treball de la màquina (en vermell: Il·lustració 36). 

Increment de dificultat: La dificultat del exercici augmenta amb les iteracions consecutives 

del mini-joc amb l’increment en el nombre de peces per fabricar i restriccions de temps cada 

cop més petites. 

 

- Il·lustració 36 Interfície fabricació mini-joc FUI0_2. 
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FUI0_3: 

Aquest exercici combina els coneixements adquirits en els dues activitats anteriors per 

fabricar una sèrie de peces. Consisteix en realitzar per la mateixa sèrie de peces un mecanitzat 

com el del exercici FUI0_1 i un acabat superficial igual que a l’exercici FUI0_2 anterior. 

 

Enunciat: Fabrica una sèrie de peces (mecanitzat + acabat superficial)  que compleixin amb 

les condicions especificades. 

- Il·lustració 37 Enunciat mini-joc FUI0_3. 
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Paràmetres:  

- Nº peces per fabricar: 20 

- Sobre-espessor: 1 mm 

- Temps màxim : 1 h 30 min 

- Variables mecanitzat i acabat superficial: 

o Velocitat de tall (Vc) 

o Radi de l’eina (Re) 

o Avanç (f) 

o Profunditat de passada (ap) 

o Potencia màquina (P) 

Condicions de victòria:  Mateixes que els exercicis FUI0_1 i FUI0_2. 

Increment de dificultat: La dificultat del exercici augmenta amb les iteracions consecutives 

del mini-joc amb l’increment en el nombre de peces per fabricar i restriccions de temps cada 

cop més petites. 

- Il·lustració 38 Enunciat mini-joc FUI0_3. 



Pràctiques virtuals: implementació de serious games en assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials.  Pág. 103 

 

5.4.4. Disseny experimental de la implementació 

La guia docent de l’assignatura estableix l’itinerari complert de les competències que ha 

d’adquirir l’alumne durant el curs. S’han identificat els continguts de l’assignatura que 

contribueixen a l’adquisició de cada competència i definit les accions formatives que s’utilitzen 

per assegurar-ne l’aprenentatge.  

El serious game ofereix un recorregut pedagògic d’activitats que permet treballar l’adquisició 

d’aquestes competències sota la forma de diferents mini-jocs amb requeriments i objectius 

diferents segons els objectius de formació. 

5.4.4.1. Fases de la implementació. 

Les fases i activitats necessàries per desenvolupar una prova pilot d’implementació de serious 

games, en el marc de l’assignatura de Sistemes de Fabricació des de l’inici de la seva 

planificació fins a la seva finalització i valoració, són les següents: 

 

a. Fase preparació 

 

1) Identificació de dos grups de classe per la participació a la prova pilot (un grup 

d’experimentació i un grup de control). 

Seguiment: Elaboració d’un llistat dels alumnes de cada grup identificats amb un codi 

individual.  

Mostra: 

S’implementaran les proves pilot a dos grups diferents de classe de l’assignatura de Sistemes 

de Fabricació de segon curs d’Enginyeria Industrial a l’ETSEIB, que solen comptar entre 45 i 60 

persones cadascun. Es comptarà amb la col·laboració dels professors de teoria i/o practiques 

de l’assignatura. Pr 

eferiblement s’escolliran grups amb numeració consecutiva per tal d’obtenir una mostra de 

dos grups d’alumnes del mateix quartil en quant a qualificacions de la carrera.  
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2) Elaboració d’un programa d’activitats per portar a terme la implementació i 

valoració de l’experiment en el marc de les sessions de pràctiques de 

l’assignatura.  

Seguiment: Elaboració del diagrama de Gant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Obtenció de llicencies de joc de Mecagenius per els alumnes del grup 

d’experimentació i els docents que participen a la seva realització. 

 

Seguiment: Elaboració d’un llistat alumne/codi accés (usuari; contrasenya). 

 

4) Sessió de formació sobre l’ús de l’eina Mecagenius dels docents participants a 

la prova d’implementació. 

 

5) Prova del joc Mecagenius en els ordinadors de les aules informàtiques. 

 

Seguiment: 

- Log-in al joc amb les dades d’accés. 

- Execució correcta dels mini-jocs. 

 

Il·lustració 38: Diagrama  de Gant, programació de tasques.  
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6) Reserva de disponibilitat de les aules informàtiques de l’Escola per realitzar la 

sessió de presentació del joc. 

 

Seguiment: Confirmació per part de la secretaria d’estudis de la reserva de 

l’aula informàtica. 

 

b. Fase d’execució. 

 

1) Sessió de Presentació 

 

Presentació del joc als estudiants, com inicialitzar-lo, els diferents modes de joc i les 

diferents activitats a realitzar per preparar les pràctiques de laboratori. Exemplificar 

l’accés als mini-jocs i els elements més significatius per poder navegar dins del joc. 

 

Seguiment: Entrega de la Guia d’ús dels mini-jocs als alumnes. 

 

2) Ús del joc Mecagenius en treball autònom 
 

Exercicis proposats per la preparació de les sessions pràctiques gràcies al joc 

Mecagenius: 

 

i) Pràctica 1. Metrologia i verificació de peces: 

 

Utilització del joc Mecagenius en mode entrenament en treball autònom de 

l’estudiant per realitzar les següents activitats:  

 

DEA0_05 (N1, N2, N3) 

 

ii) Pràctica 2. Tornejament i rectificació de superfícies:  

 

Utilització del joc Mecagenius en mode entrenament en treball autònom de 

l’estudiant per realitzar les següents activitats: 

 

DEA0_03, DEA1_01, DEA2_01, DEA1_04, DEA2_03, DEA2_04, PF6_01, 

FUI5_11 
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iii) Pràctica 3. Fresate, foradament i rectificació de superfícies planes: 

 

Utilització del joc Mecagenius en mode entrenament en treball autònom de 

l’estudiant per realitzar les següents activitats: 

 

DEA1_02, DEA1_12, DEA0_04, DEA2_03, DEA2_01, DEA2_04, PF6_01, FUI5_12 

 

Seguiment: Resultats de les sessions de joc a través de l’eina La Maleta del Professor. 

 

3) Ús del joc Mecagenius a les sessions de laboratori 

 

Exercicis proposats per complementar les activitats de les sessions pràctiques gràcies 

al joc Mecagenius: 

 

i) Pràctica 4. Utilització del joc Mecagenius en mode entrenament com a 

complement a la presentació teòrica del professor per realitzar les següents 

activitats: 

 

DEA0_13, ARA0_TOUR_01, ARA0_Fraise_01, DMAN2, DMAN3, DMAN4 

 

Seguiment: Resultats de les sessions de joc a través de l’eina La Maleta del Professor. 

 

 

4) Sessió de debriefing 

 

La sessió de debriefing permet recollir el feedback dels estudiants després de 

l’experiència de manipulació del joc. Just després de la sessió de joc és el moment on 

els participants poden recordar amb precisió els detalls dels problemes als que han 

estat confrontats i  fer la connexió entre experiència i aprenentatge. Desprès d’un breu 

repàs dels conceptes abordats per l’activitat, per rebre el feedback dels estudiants, 

s’aconsella que els estudiants en si mateixos condueixin les aportacions orals o escrites 

donant espai a les seves reflexions sobre les pròpies accions en el joc portant a una 

major auto-confiança i auto-crítica constructiva.  

 

Seguiment: Anotacions dels comentaris dels alumnes i les dificultats retrobades més 

recurrents. 
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5) Test post-experiment 

 

Per establir els efectes de l’ús del joc Mecagenius pels alumnes del grup 

d’experimentació, s’ha elaborat un qüestionari per obtenir la valoració dels alumnes 

respecte el procés d’aprenentatge amb el suport del joc, la qualitat del material docent 

proposat, el desenvolupament de les activitats proposades amb el nou suport i el rol 

dels docents implicats. 

 

Abans de realitzar la prova, es recomana que els docents enunciïn els propòsits de la 

prova i com procedir en la seva realització. 

  

Els estudiants contestaran un seguit de 12 preguntes de forma individual. Les respostes 

seran recollides pels docents al finalitzar la prova, pel seu posterior anàlisi. 

 

Seguiment: Recollida dels resultats del test post- experiment. 

 

 

6) Valoració 

 

En el apartat de Mètode de Validació es descriu la metodologia per interpretar i valorar 

els resultats obtinguts a la prova pilot, es vol interpretar l’efecte de l’ús del serious game 

sobre les següents temàtiques: 

Seguiment: Resultats de l’estudi de l’evolució de les notes dels alumnes del grup 

experimental respecte del grup de control. 
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5.4.5. Seguiment del progrés de l’alumne 

Com hem vist anteriorment, aprendre amb un serious game és un procés centrat en objectius 

ben definits i condicions d’èxit mesurables. Per tant, cal incloure mecanismes d’avaluació que 

serveixin d’indicadors del progrés i dels resultats  del procés d’aprenentatge, tant per l’alumne 

com el professor o com diuen Michael i Chen [24]:  “Un serious game com qualsevol altra eina 

educacional, ha de poder provar que l’aprenentatge s’ha produït”. Aquest apartat busca 

establir una metodologia d’avaluació i seguiment del progrés de l’alumne per  validar el 

serious game Mecagenius com a eina educativa en el context del temari de l’assignatura de 

Sistemes de Fabricació.  

Per establir una prova de l’aprenentatge que segueix l’ús del serious game com a eina 

educativa, utilitzarem dos mètodes diferenciats. Un test posterior a la utilització del joc, ens 

ajudarà a valorar la implicació dels estudiants respecte el joc i els efectes que ha tingut en la 

seva interacció amb el contingut de l’assignatura en quant a motivació, clarificació de 

conceptes i pràctica de tasques rellevants per la pràctica laboral de l’àmbit d’estudi, i l’aprovat 

del curs. Els resultats del qüestionari posterior, junt amb les notes obtingudes per els 

estudiants en la prova de pràctiques de l’assignatura, ens permeten generar mesures de 

d’adquisició de competències. Aquestes competències i coneixements directament 

relacionats amb els objectius d’aprenentatge, formen el que s’anomena la fase de Validació 

per Compleció[24].  Durant la fase de joc, les mesures preses aniran dirigides al rendiment de 

l’alumne. Les dades recollides en aquest cas inclouran mètriques de joc com el temps de 

compleció d’una tasca, el número d’errors o quins són els errors més recurrents de l’alumne. 

Aquestes dades permeten realitzar la Validació In-process. 
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5.4.5.1. Validació per Compleció 

 

El mètode més senzill de validació és la Validació per Compleció. Aquesta fase de la 

validació pretén respondre a la següent pregunta: 

 

“Ha aconseguit l’estudiant completar la tasca? “ 

 

 

a) El test post-experiment. 

 

A partir de l’estudi de les interaccions i possibles beneficis de l’ús d’un joc com 

Mecagenius en el context d’una assignatura com la de Sistemes de Fabricació, establim 

els següents objectius: fer un seguiment durant la implementació de la prova pilot 

respecte la implicació de l’estudiant en relació al contingut de l’assignatura, i l’ús del 

joc en el seu context per revisar-ne i millorar-ne l’aplicació: 

 

 Oferir a l’estudiant eines de contingut didàctic per que participi activament 

en el procés d’aprenentatge.   

 Aprendre i practicar el contingut teòric i pràctic de l’assignatura per la 

compleció del curs. 

 Facilitar l’aplicació dels conceptes en situacions realistes i motivadores. 

 Exemplificar el rol de l’enginyer en el context de l’àmbit d’estudi. 

 

Per assegurar la millor utilització de l’eina Mecagenius en l’assignatura, el personal a 

càrrec de la implementació de la prova pilot, haurà d’elaborar periòdicament (a final de 

cada quadrimestre) un informe d’anàlisi i millora del funcionament de la prova i de les 

tasques programades. A partir de l’experiència de la prova i de les respostes aportades 

pels estudiants en el qüestionari post- experiment, caldrà identificar: 

 

- L’assoliment dels objectius de millora establerts prèviament. 

- La valoració de les dades recollides en l’experiment realitzat. 

- Valoració de la pertinença de continuar la prova pilot i en el cas afirmatiu, 

l’establiment de nous objectius.  

El test post- experiment és una de les metodologies més utilitzades per la validació de proves 

pilot particularment per estudis en l’ àmbit educatiu, ja que permet mesurar variables com: 

les percepcions dels estudiants respecte al procés d’aprenentatge amb el suport del joc, la 

qualitat del material docent proposat, el desenvolupament de les activitats proposades amb 

el nou suport i el rol dels docents implicats. 
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Les respostes possibles a les qüestions queden classificades segons l’opinió de l’estudiant. 

Cada resposta és en quatre graus de valoració per mesurar les actituds i conèixer el grau de 

conformitat dels participants respecte els objectius que marca l’estudi: 

(1) Molt en desacord  -  (2) En desacord  -  (3) D’acord  -  (4) Molt d’acord 

 

Utilitat 

Respecte l’ús del videojoc en el context de l’assignatura: 

 Crec que m’ha facilitat el procés d’aprenentatge del contingut de l’assignatura. 

 Crec que m’ha permès ser més efectiu en la resolució d’exercicis gràcies als 

coneixements i la pràctica que he adquirit jugant. 

 Crec que el joc em pot ajudar a treure millors notes a l’assignatura. 

Facilitats d’ús 

Durant la les activitats lligades a l’ús del joc, consideres que: 

 L’exploració del joc ha sigut intuïtiva, amb una fàcil navegació a través del joc i de 

les activitats que proposa. 

 Les explicacions i exemples del professor m’han ajudat a entendre l’accés i les 

mecàniques de joc per realitzar les tasques. 

 Els enunciats, indicacions i correccions dels mini-jocs són prou clars per realitzar 

correctament les tasques. 

Oportunitats d’aprenentatge 

Consideres que l’ús del joc durant el curs t’ha permès: 

 Experimentar i manipular els conceptes apresos a l’assignatura. 

 Participar activament en el procés d’aprenentatge. 

 Explorar les aplicacions pràctiques de l’àmbit d’estudi de l’assignatura. 
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Implicació 

Despès d’haver utilitzat el joc Mecagenius: 

 Conec millor les implicacions de l’àmbit dels sistemes de fabricació respecte al meu 

entorn diari. 

 Ha crescut el meu interès per l’aplicació laboral de la manufactura de peces per 

mecanitzat. 

 Entenc millor el paper de l’enginyer de sistemes de fabricació. 

Global 

Consideres que l’experiència amb el joc ha sigut: 

 Interessant 

 Entretinguda 

 Útil 

 Motivadora 

En el següents casos proposats indica quina opció correspon a les teves preferències: 

 Si pogués escollir, em matricularia a assignatures que fessin ús de serious games 

durant el curs. 

 Si pogués emetre un vot, votaria a favor de incloure serious games en els cursos de 

les assignatures. 

 M’entusiasma la idea d’utilitzar serious games a classe. 

Estudi dels resultats 

Les dades recollides a partir de les respostes del formulari mesuren les variables que permeten 

validar i millorar el model d’aplicació del serious game Mecagenius com a eina 

d’aprenentatge. Es realitzarà un estudi d’estadístiques descriptives per explorar les respostes 

de les diferents parts del qüestionari. El càlcul de la mitja aritmètica, mitjana i desviació 

estàndard junt amb l’estudi previst per avaluar la independència de les variables gràcies a un 

test Khï-quadrat de Pearson, una prova t-Student per comparar la distribució dels resultats 

obtinguts a més d’un anàlisi de la variància unidireccional (ANOVA) de les puntuacions 

obtingudes a cada pregunta. 

  



Pág. 112  Memoria 

 

b) Nota Individual de Pràctiques de Laboratori.  

Com a mesura addicional per mesurar les diferencies en rendiment entre els dos grups 

d’estudiants, compararem les notes obtingudes a la Prova Final Individual de l’Examen de 

Pràctiques. Es tracta d’una prova escrita realitzada a classe, un cop finalitzades les sessions de 

pràctiques, la qual s'avalua i la nota obtinguda correspon a la Nota Individual de Pràctiques de 

Laboratori. 

Objectiu de l’avaluació: Avaluar els coneixements pràctics i d'aplicació adquirits pels alumnes 

a les sessions de pràctiques de laboratori. 

Mètode d’avaluació: Preguntes de caire pràctic relacionades amb les activitats i els continguts 

de les sessions de pràctiques de laboratori. 

Amb l’anàlisi de les notes obtingudes al examen de pràctiques, prenem mesures relacionades 

amb els coneixements lligats a les activitats realitzades amb el joc per així mesurar la retenció 

i adquisició del coneixement de la matèria en estudi. 

Per estudiar l’efectivitat del joc, es planteja una avaluació de les respostes a les qüestions que 

corresponen a les competències treballades a una mateixa activitat o grup d’activitats amb el 

joc. Assignant una qualificació al conjunt de respostes d’un mateix bloc de treball es pot 

mesurar els resultats de l’acció de les activitats programades al voltant del contingut d’un 

tema de l’assignatura. La suma de les qualificacions assignades a les diferents parts, 

conformen la nota de Prova Final Individual de l’Examen de Pràctiques que permet una 

valoració global de l’actuació. 

A continuació es planteja un exemple d’anàlisi i discretització de les qüestions de la prova 

segons les competències i les activitats a les quals corresponen cada sessió de laboratori. 
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Pràctica 1. Metrologia i verificació de peces 
Tema 2: Metrologia i qualitat 

Activitats: DEA0_05_N1, DEA0_05_N2, DEA0_05_N3. 

NP1 = N(1) + N(2) + N(3) 

 

1) Indica sobre la imatge les diferents parts d’un peu de rei: 

 

1. Sonda de profunditat 

2. Orelles 

3. Nonius 

4. Boca mòbil 

 

 

2) Anomena tres causes atribuïbles a l’instrument de mesura que poden provocar un 
error: 
 

3) Per mesurar amb una precisió de l’ordre de la dècima de mil·límetre, la cota 
exterior d’una peça, quina eina s’haurà d’utilitzar: 
 

a) Rellotge comparador 
b) Micròmetre 
c) Peu de rei 
d) Metro desplegable 
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Pràctica 2. Tornejament i rectificació de superfícies cilíndriques 
Tema 5: Obtenció de peces per tall de ferritja. 

Activitats: DEA0_03, DEA1_01, DEA2_01, DEA1_04, DEA2_03, DEA2_04, PF6_01, FUI5_11 

NP2 = N(4) + N(5) + N(6) + N(7) + N(8) 

 

4) Quina de les següents afirmacions sobre la fulla de fase és correcta: 

a) És un document que defineix de forma ordenada les fases per la fabricació 

d’una peça. 

b) És un document indicant els passos per posar en marxa una màquina de 

mecanitzat. 

c) És un informe  de l’evolució dels valors reals d’una cota durant la fabricació 

d’una sèrie de peces. 

d) És un conjunt de mètodes i eines que permeten optimitzar la productivitat 

en un taller de fabricació. 

 

 

5) Que és la fulla de ruta? 

6) Anomena els tipus de torn bàsics que existeixen. 

7) Anomena 3 operacions que permetin obtenir una peça amb forma cònica amb un 

torn. 

 

8) En una operació de tornejat, la variació del diàmetre de la peça és igual a: 

a) 1 x profunditat de tall   

b) 2 x profunditat de tall 

c) 1 x avanç 

d) 2 x avanç 
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Pràctica 3. Fresatge, foradament i rectificació de superfícies planes 
Tema 5: Obtenció de peces per tall de ferritja. 

Activitats: DEA1_02, DEA1_12, DEA0_04, DEA2_03, DEA2_01, DEA2_04, PF6_01, FUI5_12 

NP3 = N(9) + N(10) + N(11) 

 

9) Anomena 5 operacions de mecanitzat que pot realitzar una fresa. 

10) De quins 3 factors depèn la geometria de les eines de tall en un procés de 

mecanitzat? 

11) Que es un centre de mecanització? 

Pràctica 4. Programació bàsica de màquines eina amb control numèric computeritzat. 
Tema 6: Control numèric i fabricació assistida per ordinador. 

Activitats: DEA0_13, ARA0_TOUR01, ARA0_Fraiseuse_01, DMAN2, DMAN3, 

DMAN4 

NP4 = N(12) + N(13) + N(14) + N(15) 

 

12) Anomena les dues funcions (i el seu codi ISO) disponibles en un programa en codi 

ISO. 

13) D’entre els eixos següents, quins reconeix una màquina eina per control numèric: 

a) A 

b) X 

c) K 

d) M 

e) B 

f) Z 
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14) Tradueix el programa següent en codi ISO: 

G1 X50 Y40 F150 

 
15) Explica les diferencies en la trajectòria dels dos programes següents: 

 

a) G01 X0 Y0   b) G01 X0 Y0  

b) G03 X-20 R10   d)   G03 X20 I10 

 

La Nota Global de la Prova Final Individual de l’Examen de Pràctiques: 

NGlob = NP1 + NP2 + NP3 + NP4 

S’ha plantejat l’opció de realitzar altres qüestionaris post-experiment de caire teòric a 

intervals de temps diferents per avaluar la retenció de coneixements i aplicació pràctica al 

llarg del curs. El risc principal que suposa concentrar-los amb els períodes de realització i 

entrega de projectes i del període d’exàmens, ens ha fet decantar per l’avaluació de dades ja 

existents com la Nota Individual de Pràctiques de Laboratori. És necessari poder comparar 

aquest resultats, amb els de promocions anteriors. Cal aprofitar l’èxit en la seva realització 

donat que té un valor per l’estudiant, ja que forma part de l’avaluació de l’assignatura i per 

tant existeix una motivació intrínseca a rendir en aquesta prova. 

Estudi de resultats 

De manera anàloga a l’estudi de les respostes al test post-experiment, per mesurar els efectes 

de l’ús del joc Mecagenius en el context de l’assignatura de Sistemes de Fabricació sobre les 

notes dels estudiants, i l’adquisició de competències especifiques de l’assignatura, es 

realitzarà un estudi estadístic descriptiu (Khï-quarat, t-Student, ANOVA, mitjanes...) dels 

resultats obtinguts a la Prova Final Individual de l’Examen de Pràctiques.  

La població estudiada estarà formada pels alumnes del grup d’experimentació i del grup de 

control, i es contrastarà amb els resultats obtinguts per la població d’alumnes cursant 

l’assignatura el quadrimestre anterior. L’estudi preveu avaluar l’evolució de la nota global de 
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la prova (NGlob) i dels resultats corresponents a les qüestions referents a cada pràctica (NP1, 

NP2, NP3, NP4) que preveu l’ús del joc com a activitat complementària. 

5.4.5.2. Validació In-process. 

Aquesta validació de l’aprenentatge  és característica dels serious games, busca respondre a 

la pregunta:  

“Com ho ha après l’estudiant?“ 

A l’hora de fer un seguiment del aprenentatge de l’estudiant, el joc en sí no pot determinar 

com ni quant l’alumne aprèn.  Gràcies a la informació recopilada durant les sessions de joc els 

professors poden avaluar l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes mesurant els indicadors 

donats. Els serious games han d’incloure eines per assistir al professor en l’avaluació dels 

estudiants, que incloguin l’assignació de deures, seguiment de les notes i puntuacions i 

informes sobre l’evolució dels estudiants. 

Amb aquesta informació detallada i presentada, el professor pot avaluar les capacitats de 

l’estudiant en la matèria d’estudi. Quanta més informació disponible hi hagi, menys subjectiva 

i més precisa es torna l’avaluació. 

El seguiment continuat del alumne incentiva aquest últim a esforçar-se i posar en marxa les 

seves capacitats, ja que se sap vigilat i avaluat, assegurant atenció i implicació per part de 

l’alumne. 

Cal establir els criteris que determinen l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumne, començant 

per: quins són els factors que es consideraran per l’avaluació?  com es mesuren?  

La primera etapa és la de recollida de dades; el joc enregistra les accions de l’alumne durant 

cada tasca i les contrasta amb les condicions de victòria o derrota en el joc (temps màxim de 

tasca, moviments màxims...). La segona etapa consisteix en presentar les dades per tal que el 

docent pugui fer un seguiment de l’evolució de l’alumne,  establint els encerts, els errors i les 

correccions que realitza l’estudiant en repeticions de cada mini joc. Aquesta informació queda 

enregistrada a l’eina La Maleta del Professor. 

Es proposen dos tipus d’anàlisi de les dades que ofereix La Maleta del Professor, en un primer 

lloc, un Seguiment Global que recull els jocs segons el nivell de dificultat que ha completat 
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l’alumne i el temps de dedicació de l’alumne a cada tasca. En segon lloc, un Seguiment en 

Detall que caracteritza el rendiment de l’alumne en cada exercici proposat. 

 

1. Seguiment Global 

Mini jocs completats: Conèixer les activitats que ha completat l’alumne permet fer un 

seguiment dels conceptes que ha treballat i les competències que ha adquirit. Tot i que el joc 

no realitza un test tradicional de comprovació, requereix de l’estudiant que aprengui i retingui 

els coneixements introduïts en les tasques anteriors per seguir avançant. A més dels 

coneixements teòrics exposats al joc, algunes de les activitats que proposen els mini-jocs 

requereixen mecanismes de resolució similars als exercicis proposats en l’apartat de 

problemes de l’examen final; concretament en aplicacions de coneixements de toleràncies i 

càlcul de variables de tall d’operacions de torn i fresa. 

Competències de l’assignatura de Sistemes de Fabricació treballades al mini-jocs de 

Mecagenius: 

Tema 2 – Metrologia i qualitat Pràctica 1 

Competències DEA2_05 ARA0 

Seleccionar els instruments més usuals de metrologia i 

verificació de peces. 
X  

Avaluar les possibilitats per efectuar el control de 

qualitat segons el procés de fabricació emprat. 
X  

Saber utilitzar els instruments de metrologia i 

verificació de peces. 
 X 

Interpretar les necessitats relacionades amb les 

toleràncies dimensionals de la peça. 
 X 

Taula 4: Competències treballades a través dels mini-jocs (Tema 2) 



Pràctiques virtuals: implementació de serious games en assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials.  Pág. 119 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5  – Obtenció de peces per tall de 

ferritja 

Pràctica 2, Pràctica 3 

Competències DEA0 DEA1 DEA2 PF6 FUI5 

Identificar els diferents elements per a la 

fabricació de peces per tall de ferritja. 
X X X   

Seleccionar les màquines, eines i funcions 

per la fabricació d’una peça. 
X X X X  

Reconèixer i interpretar tota la informació dels 

plànols relacionada amb la fabricació i 

verificació de les peces. 

  X X  

Planificar les operacions necessàries pel 
procés de fabricació d’una peça.    X X 
Establir els paràmetres de tall per la 
producció d’una sèrie de peces.     X 

Avaluar i optimitzar un procés de fabricació.     X 
Portar a terme la producció d’una gamma 
de peces segons els requeriments 
establerts. 

    X 

Taula 5: Competències treballades a través dels mini-jocs (Tema 5) 
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- Número de repeticions de cada mini joc: Junt amb les puntuacions obtingudes a 

cada repetició, permet visualitzar la dedicació de l’alumne respecte al tema 

d’estudi. 

 

- Puntuació: Permet fer un seguiment de l’evolució de l’alumne respecte l’objectiu 

d’aprenentatge de l’activitat proposada en funció del nivell de dificultat de l’exercici 

(1,2,3). 

 

- Temps de joc: Permet mesurar el temps efectiu que ha dedicat l’alumne al joc. 

Només té en compte el temps on l’estudiant interactua activament amb el joc, ja 

sigui jugant a un mini joc, o explorant les opcions que ofereix la interfície de joc.  

 

Tema 6 – Control Numèric (CN) i Fabricació 

Assistida per Ordinador 

Pràctica 4 

Competències DEA1 DEA0 ARA0 DMAN 

Identificar els diferents elements més 

característics de les màquines amb CN. 
X X   

Reconèixer les funcions i operacions possibles 

que ofereixen les màquines amb CN. 
X X X X 

Llegir i escriure un programa de CN en codi ISO.   X  X 

Efectuar operacions amb les funcions que 

permeten les eines de CN. 
  X X 

Taula 6: Competències treballades a través dels mini-jocs (Tema 6) 
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Les dades obtingudes d’un Seguiment Global de la interacció de l’estudiant amb el serious 

game permet al professor fer una valoració de la implicació del estudiant amb el contingut del 

joc; 12 partides (7 del tipus ARA0 i 5 de tipus DMAN) repartides entre tres dies. Amb un total 

de temps de joc de 56 minuts l’alumne ha aconseguit completar adequadament la meitat dels 

seus intents i sempre obtenint una victòria en el seu darrer intent de l’exercici. L’avanç en el 

joc, el número de repeticions dels mini jocs o l’evolució de puntuacions són la prova de la 

realització de les accions docents i de l’adquisició dels mètodes i coneixements que requereix 

l’activitat.  

Alumne #0062 

Mini joc_# Data 
Temps 
de joc 

Victoria 
Derrota Puntuació Comentari 

ARA0_Tour_01 24/11/2016 4 min D 0 Error: Palpador trencat, ∆=1mm, ∆max=10 μm 

ARA0_Tour_02 24/11/2016 3 min D 50 Error: Número accions, Acc=52 > Accmax=45 

ARA0_Tour_03 26/11/2016 2 min V 200 Acc=32 < Accmax=40 

ARA0_Fraise_01 26/11/2016 3 min D 0 Error: Número accions, Acc=44 > Accmax=40 

ARA0_Fraise_02 26/11/2016 3 min V 200 Acc=25 < Accmax=30 

ARA0_Tour_04 26/11/2016 2 min V 200 Acc=26 < Accmax=30 

ARA0_Tour_05 27/11/2016 2 min V 170 Acc=23 < Accmax=32 

DMAN4_01_1 27/11/2016 4 min D 0 Error ordre elements: Peça – Bastidor   (1/2) 

DMAN4_01_2 27/11/2016 2 min D 0 Error ordre translacions: (Z) – (X)   (2/2) 

DMAN4_02_1 27/11/2016 2 min V 200 Identificació correcta: CZ / XYB  (1/2) 

DMAN2_01_1 27/11/2016 2 min D 0 Error ordre elements: Peça – Bastidor   (1/2) 

DMAN2_01_2 27/11/2016 2 min V 200 Identificació correcta: RT / TT (1/2) 

Taula 7: Exemple seguiment Global d’un alumne respecte del mini joc ARA0 
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Respecte les competències i l’avanç de l’alumne en la interacció amb el joc, podem establir un 

seguiment del procés d’aprenentatge analitzant els seus errors i els seus encerts.  

Com es pot veure en els tres primers intents d’aquest alumne en el mini-joc ARA0, a la primera 

interacció amb el joc (ARA0_Tour_01) l’error que comet és degut a la falta d’adequació del 

increment escollit per efectuar l’aproximació de l’eina a la peça segons la tolerància del propi 

palpador (∆max). En el subseqüent intent, l’alumne no trenca el palpador però sobrepassa el 

límit d’accions d’aproximació de l’eina permès per l’enunciat. Aquest error evidencia que 

l’estudiant aconsegueix adaptar el valor dels increments a les necessitats de l’eina. Però que 

està efectuant un nombre de moviments (Acc) de l’eina major del necessari (Accmax), amb 

conseqüències i amb els requeriments d’especificació en quant a la programació i aportació  

energètic. Per obtenir la victòria en la tasca (ARA0_Tour_03), haurà de tenir en compte les 

distàncies que ha de recórrer l’eina i desglossar la trajectòria en el mínim de moviments per 

cada rang de valor incremental. 

Segons les dades recollides de l’ús de l’estudiant del joc DMAN4, en el primer intent de 

l’alumne (DMAN4_01_1), el missatge d’error informa sobre el fet que l’alumne no ha sabut 

distingir entre quins eixos i rotacions queden lligats a la peça dels que van encastats al bastidor 

de l’eina, que determina el seu ordre d’aparició en el codi cinemàtic. En el segon intent 

(DMAN4_01_2), l’alumne assigna correctament els codis corresponents a la peça i l’eina, però 

no l’ordre que ha de seguir el recorregut des de la peça fins a l’eina. En la segona partida amb 

el mini-joc (DMAN4_02_1), l’alumne assigna correctament el codi de la màquina presentada; 

una fresa de 5 eixos (CZ / XYB). 
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2. Seguiment en Detall 

 

El segon tipus de dades que es recullen formen el Seguiment en Detall, està lligat a cada un 

dels mini-jocs. Permet recollir dades sobre les accions de l’alumne durant la realització d’una 

tasca proposada per un mini joc. La Maleta del Professor implementat a Mecagenius 

enregistra cronològicament les accions del jugador,  els valors introduïts i les decisions 

realitzades.   

El mini-joc ARA0 treballa les competències relatives a l’establiment dels paràmetres previs 

necessaris per la fabricació d’una peça. L’activitat introdueix les eines de programació de 

màquines amb control numèric computeritzat vist a l’assignatura de Sistemes de Fabricació 

en la pràctica 4. L’objectiu del mini-joc és dissenyar el recorregut de l’eina al llarg d’una peça 

respecte a l’origen del porta-eines de la màquina. Un procés de càlcul que s’utilitza en el 

disseny de les operacions de tall i que s’aplica en els problemes de l’assignatura. Per realitzar 

l’exercici el jugador ha de desplaçar l’eina amb el mínim nombre d’accions (Acc) utilitzant les 

comandes de control numèric de la màquina; eixos de desplaçament (X ; Z) i direccions (+ ; -), 

ajustar el valor de l’increment (∆) de cada pas en el desplaçament de l’eina amb una precisió 

de l’ordre del micròmetre. El joc permet a l’estudiant experimentar amb les comandes d’una 

màquina de fabricació i identificar les combinacions de paràmetres idonis per una peça. 

L’alumne s’involucra amb el repte de realitzar l’operació amb el mínim de moviments 

possibles, que es reflexa en la puntuació obtinguda durant la realització de l’activitat i respon 

a la necessitat d’optimitzar el programa d’operacions de l’eina minimitzant el temps i l’energia 

requerides per la realització.  
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Com que el joc correspon a una activitat professional real dins de l’entorn d’un taller de 
fabricació, els indicadors de la prova busquen avaluar les accions del jugador respecte els 
coneixements extrets de la pràctica professional i  implementats en aquest mini joc. 

A continuació es presenta un exemple dels indicadors de seguiment que s’utilitzen en el mini 
joc ARA0 utilitzat com a activitat per la sessió de la Pràctica 4. 

Acc: Un dels paràmetres és el número de desplaçaments que realitza l’eina per arribar a la 
superfície de la peça. El joc estableix un màxim d’accions i bonificacions de puntuació si s’obté 
el resultat amb el mínim d’accions possible.  

Me: El detall d’aquestes accions recull els moviments de l’eina realitzats segons la direcció de 
cada eix (X ; Z), de l’eix de referències de la màquina, i la seva direcció (+ ; -). 

∆: L’increment escollit per cada desplaçament de l’eina  

T: El joc recull el temps de realització de la operació d’inicialització de la màquina que també 
ha de ser el mínim possible.  

Il·lustració 39: Interfície de joc del mini-joc ARA0.  
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Les limitacions en temps i número d’accions permeten incrementar gradualment la dificultat 
de les tasques proposades per forçar l’alumne a buscar l’optimització del procés de pre-
configuració d’una màquina de fabricació per control numèric. 

 

Mini -joc Me ∆ Acc T Comentari 

ARA0_Tour_01 

X (+) 10mm 2 

1:25 min 

Error - Direcció equivocada: 

Me: eix X (+) 

Error - Palpador trencat:  

Tolerància palpador = 10 μm 

Increment final = 1mm 

X (-) 10mm 12 

X (-) 1mm 8 

Z (-) 10mm 15 

Z (-) 1mm 9 

Total 46 

ARA0_Tour_02 

X (-) 10mm 8 

1:47 min 

Error – Número increments: 

Me Z (-)  ∆=1mm, Acc= 12 

(10 x 1mm = 1 x 10mm) 

Me Z (-)  ∆=100 μm, Acc= 13 

(10 x 1μm = 1 x 1mm) 

Acc = 52 > Accmax = 45 

 

X (-) 1mm 7 

Z (-) 10mm 5 

Z (-) 1mm 12 

Z (-) 100 μm 13 

Z (-) 10 μm 7 

Total 52 

ARA0_Tour_03 

X (-) 10mm 9 

1:47 min 

 

Victòria 

Acc= 32 < Accmax = 45 

 

X (-) 1mm 3 

Z (-) 10mm 5 

Z (-) 1mm 6 

Z (-) 100 μm 5 

Z (-) 10 μm 4 

Total 32 

Taula 7: Exemple de dades recollides per La Maleta del Professor de mini joc ARA0  
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Observant l’exemple de les dades de joc recollides en la Taula 7 es pot analitzar les decisions 

que ha pres l’alumne en cada sessió de joc  i fer un seguiment de l’evolució de les 

competències al llarg de la sessió.  

 

- En el primer intent (ARA0_Tour_01) el joc avisa que  l’alumne ha realitzat dos 

moviments de l’eina en la direcció de l’eix X positiva mentre que la posició relativa 

de la peça respecte l’eina es troba en sentit negatiu, aquestes accions per tant no 

calen per realitzar l’operació. A més, l’alumne ha trencat la punta del palpador a 

l’hora d’aproximar-lo a la superfície; això ve provocat per l’increment escollit pels 

últims moviments d’aproximació (1mm) que no s’adapta a la tolerància que preveu 

l’eina (10 μm). 

 

- En el segon intent de l’alumne amb el mini-joc (ARA0_Tour_02), l’error de l’alumne 

ve donat pel nombre de moviments de l’eina. S’han realitzat dotze accions 

d’increment ∆=1mm en l’eix Z(-) per aproximar l’eina, que equivalen a una sola 

acció de ∆=10mm en el mateix eix. Aquests moviments de més suposen funcions 

de l’eina menys eficients del que és possible, encarint i allargant el procés de 

fabricació de les peces. De la mateixa manera, deu increments ∆=100 μm equivalen 

a un sol increment ∆=1mm.  

 

- En el tercer intent (ARA0_Tour_03), l’alumne aconsegueix aproximar l’eina a la 

peça evitant moviments innecessaris de la màquina. 

L’anàlisi de les dades que s’obtenen d’un Seguiment en Detall, són assimilables a les 

conclusions que extrau el professor de la correcció d’exercicis de l’alumne. Tornar la correcció 

d’uns exercicis realitzats individualment permet a l’alumne identificar els seus errors i les 

seves llacunes en quant als coneixements requerits. Es tracta d’un feedback del professor cap 

a l’alumne sobre les seves capacitats i el seu rendiment. 
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6. Estudi de sostenibilitat  

L’estudi de sostenibilitat d’aquest projecte inclou un estudi de l’impacte ambiental, un estudi 

d’impacte social i un estudi d’impacte econòmic de la seva aplicació real. 

 

6.1.1. Estudi d’impacte ambiental 

Esperem que l’aplicació del present projecte tingui un efecte positiu sobre l’impacte 

mediambiental que tenen les pràctiques acadèmiques i professionals en els àmbits de 

l’enginyeria.  

Confrontant la pràctica real i la simulació dels experiments que proposen els serious games 

d’aquest projecte, es pot destacar la diferencia de recursos necessaris per a la seva realització. 

L’experimentació virtual permet un exercici de assaig i error, facilitant una optimització dels 

recursos respecte un estat d’aplicació directa. L’entorn virtual permet reduir dràsticament la 

infraestructura requerida per la realització de les pràctiques, encara que l’efecte 

mediambiental positiu més important serà l’efecte multiplicador que tindran les decisions 

mediambientalment encertades dels estudiants curs rere curs. A més, cal esperar una 

amplificació en el volum d’utilització del mètode del serious game donat l’efecte de les  

tendències dels titulats universitaris sobre l’economia i les pràctiques professionals. 

 

6.1.2. Estudi d’impacte social 

Tot ens fa creure que aquest projecte pot generar un impacte social positiu donades les seves 

aplicacions en el context de l’educació. La raó social d’aquest projecte respon a les inquietuds 

que els estudiants es troben en el curs de la carrera universitària. L’objectiu del projecte 

consisteix en apropar noves eines tecnològiques a professors i estudiants, per l’aplicació en el 

marc de la docència  i en el context universitari. El serious game contextualitza el contingut 

tècnic de les assignatures apropant a l’estudiant les dimensions socials dels problemes 

plantejats i potenciant el treball autònom de l’alumne.  Gràcies a l’aplicació d’aquest contingut 

emmarcat en un medi pedagògic digital, el serious game vol millorar els processos de pressa 

de decisions dels estudiants i a l’hora d’incorporar-se al món laboral generin un impacte social 

positiu.  
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6.1.3. Estudi d’impacte econòmic 

La previsió per l’impacte econòmic  positiu d’aquest projecte  és la del possible efecte d’estalvi 

de recursos,  a l’hora que els alumnes apliquin solucions optimitzades gràcies a la superació 

accelerada de les corbes d’aprenentatge per medi de la simulació, durant el període de 

formació universitari. S’espera que amb el temps les comunitats acadèmiques i els estudis de 

disseny de contingut digital col·laborin amb més freqüència afavorint l’expansió del mercat 

del e-learning i la democratització dels continguts docents fent-lo accessible arreu del món.   

 

6.2. Pressupost 

El principal cost d’execució del projecte que no queda reflectit en el pressupost és el cost en 

hores dedicades per l’equip docent per la posada en marxa de la implementació del joc en 

l’assignatura. Aquest projecte busca reduir aquest cost oferint una proposta concreta dels jocs 

a implementar en assignatures del pla d’estudi, les competències de l’assignatura que 

treballen i d’una metodologia per la seva implementació i validació. 

Supòsits inclosos en el pressupost: 

- S’aproxima el nombre d’estudiants per grup de classe a 60. 

- Suposem l’aplicació de l’experiment per un mínim de dos quadrimestres 

consecutius. 

- El preu de la llicencia del joc varia entre 20 € i 50 €. Es pren un valor intermediari 

de 35 € per unitat. 
- El cost de la sessió de formació dels professor ve inclòs en l’adquisició de les 

llicencies. 
 

PROJECTE IMPLEMENTACIÓ    

Descripció de la tasca Despeses previstes     

  1er Quadrimestre 2n Quadrimestre Total any 

Adquisició de llicencies del 
software de joc Mecagenius. 2.100 € 2.100 € 4.200 € 

TOTAL 2.100 € 2.100 € 4.200 € 
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Conclusions 

 

La industria dels serious games està creixent ràpidament. Organitzacions empresarials, 

militars, de salut i d’educació ja s’aprofiten dels beneficis de l’ús del serious game per resoldre 

les seves necessitats de formació. El serious game representa una gran oportunitat per la 

millora del procés educatiu i de l’aprenentatge, vinculat a la perspectiva de futur, gràcies a la 

incorporació de simulacions realistes. 

Tot i que ha estat concebut a l’atenció dels professors i els alumnes del Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials, creiem que les indicacions i raonaments que aporta aquest treball 

poden ser d’utilitats per qualsevol interessat en l’aplicació del joc com a mètode pedagògic. 

El serious game permet elaborar un recorregut pedagògic adaptat a les necessitats dels 

docents incloent aplicacions pràctiques inaccessibles, o amb un cost associat elevat, 

permetent la reducció del temps de realimentació del procés d’aprenentatge. La disponibilitat 

d’eines com La Malleta del Professor i l’anàlisi de les dades, que proporciona per fer un 

seguiment de la progressió de l’alumne, ofereix avantatges tant a professors com a alumnes. 

La selecció de jocs proposada en aquest treball complementa els mètodes de control i 

recollida de resultats per avaluar el serious game com a mètode per l’adquisició de 

coneixements específics i com a font de motivació per l’alumne respecte el contingut de 

l’assignatura. Existeixen actualment eines que responen a les necessitats de les assignatures.  

Proposem per continuar i complementar l’aportació d’aquest treball, i per futures 

investigacions, la implementació dels jocs llistats en aquest treball en les assignatures del Grau 

d’Enginyeria en Tecnologies Industrials seguint la metodologia de l’experiment dissenyat.  

L’objecte d’estudi sent la validació de l’ús del serious game per ressaltar les relacions entre els 

coneixements adquirits amb altres assignatures del pla d’estudis i l’activitat professional 

resultant de la seva aplicació així com l’augment en la implicació dels estudiants amb el 

contingut acadèmic.  
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Annexes 

 

Annexe A: Pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

Annexe B: Guia Docent de l’assignatura de Sistemes de Fabricació. 

Annexe C: Mini-jocs proposats per complementar les sessions pràctiques de l’assignatura 

de Sistemes de Fabricació 

 

 


