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1. ANNEX I - AVALUACIÓ D’APPS A TOOLBOX 
Les següents captures de pantalla mostren les apps que he avaluat i la informació corresponent               
a cadascuna d'aquestes avaluacions. 
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http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/classdojo-2 
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http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/classdojo-2


 

http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/quizup-1 
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http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/quizup-1


 

http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/edmodo-2 
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http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/edmodo-2


 

http://toolbox.mobileworldcapital.com/review/emili-villanueva-castro/plickers 
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2. ANNEX II - ANÀLISI D'EXPERIÈNCIES DE GAMIFICACIÓ 
Prenent com a referència el model de disseny Gamification Model Canvas (Jiménez 2013), he              
desgranat l'experiència educativa gamificada L'Antiga Grècia (Espelt i Vilà 2017). A continuació            
es mostren les diferents seccions del model i els elements gamificadors que pertanyen a              
cadascun d'ells. 

● Plataformes: Web i eines són totes en línia, per tant funcionen sobre qualsevol             
plataforma. 

● Mecanismes: Contempla els següents mecanismes. 
○ Crea un avatar: 50 punts 
○ Planifica i organitza un viatge: 75 punts 
○ Desxifrar missatge secret: 90 punts 
○ Treball de recerca: 200 punts 
○ Veure vídeos i respondre preguntes fent servir eines de geolocalització: 70           

punts 
○ Amb 100 punts: home lliure 
○ Amb 200 punts: atleta 
○ Amb 300 punts: gran atleta 
○ Amb 400 punts: súper atleta 

● Components: Punts, insígnies, avatars, reptes, assoliment i taula de classificació. 
● Dinàmiques: Estatus, progressió, identitat, competició. 
● Estètica: Narrativa, reptes, descobriment, companyonia. 
● Comportaments: Els comportaments estan estretament lligats als mecanismes. 

○ Crear un avatar 
○ Planificar i organitzar un viatge a l'antiga Grècia 
○ Desxifrar missatges secrets 
○ Elaborar un treball de recerca a Padlet 
○ Contestar un Kahoot! 
○ Veure vídeos 
○ Fer servir eines de geolocalització 
○ Omplir un formulari de coavaluació 

● Jugadors: Alumnes de 4t, 5è o 6è de Primària 
● Costos: Temps per dissenyar i crear el lloc web, el cartonet d'atleta, el diploma i les                

insígnies. 
● Beneficis: Els beneficis queden representats pels objectius d'aprenentatge establerts         

inicialment. 
○ Conèixer alguns aspectes bàsics de la cultura clàssica grega: societat i           

civilització, organització de la ciutat, art, lleure i monuments, religió... 
○ Aprendre a planificar i organitzar en grup un viatge a través del Mar Mediterrani              

tenint en compte el context històric de la Grècia clàssica. 
○ Introduir-se en la cultura clàssica grega a través de jocs lingüístics: codis            

secrets, enigmes, endevinalles, sopes de lletres... 
○ Valorar el patrimoni històric de les ruïnes d'Empúries en l'actualitat a través del             

seu estudi. 
○ Utilitzar adequadament diverses eines TAC: Google Classroom, Google Maps,         

Padlet, Kahoot!, formularis de Google, chromebooks... 
○ Extreure la informació de material multimèdia penjat a internet (pàgina web,           

vídeo, bloc...) per comprendre, analitzar i reflexionar sobre el treball que es            
realitza. 

○ Treballar adequadament en grup cooperatiu complint el rol assignat:         
coordinador, secretari, portaveu i organitzador de material. 

○ Saber transmetre als companys en format escrit i oral el treball elaborat. 
○ Valorar de manera crítica tant el treball dels companys com el propi treball. 
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3. ANNEX III - DOMUS: GUIA DE L'USUARI 
Aquest lloc web, https://fili8848.wixsite.com/domus, ha estat dissenyat per presentar una          
activitat educativa gamificada i facilitar el seu seguiment fins que els alumnes la finalitzin. 

L'activitat es presenta als alumnes com una història en què cal una sèrie d'accions per resoldre                
una situació compromesa. Ells són els protagonistes amb les claus perquè la missió acabi amb               
èxit. 

A continuació s'explica breument per a què serveix cada una de les pàgines en què consisteix                
el lloc web. 

Inici 

Simplement mostra una imatge per introduir el context de la història o fil conductor de l'activitat i                 
el menú principal. 
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https://fili8848.wixsite.com/domus


 

Missió 

Consisteix en la narració d'una situació compromesa i explica com els alumnes, mitjançant una              
sèrie d'accions formulades com a reptes, poden contribuir a resoldre el problema amb èxit. 
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Regles 

Aquesta pàgina mostra les normes de funcionament, incloent-hi si es treballarà individualment o             
en grup, si hi haurà un sistema de puntuació, de quines maneres es podran aconseguir punts,                
si hi haurà nivells, insígnies, i com s'assoliran, i si hi haurà premis. 
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Reptes 

La llista de tots els reptes que hauran d'anar completant els alumnes es recollirà en aquesta                
secció. Per cada un dels reptes ha d'haver-hi una descripció, contextualitzada amb el fil              
conductor principal, una indicació de la puntuació màxima que es pot obtenir, i enllaços a               
alguns recursos que puguin ser necessaris. 
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Qui som 

La pàgina Qui som és una pàgina dinàmica que el director del joc anirà actualitzant a mesura                 
que va rebent la informació dels alumnes, un pseudònim i un avatar. 
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Codi de conducta 

Tot centre educatiu posseeix unes normes d'organització i funcionament. Aquí només           
s'inclouran les normes més susceptibles de no ser seguides per l'alumnat durant l'activitat, els              
servirà de recordatori, de manera que seran conscients que si no respecten el codi de               
conducta, seran penalitzats. 
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Classificació 

Un full de càlcul de Google, actualitzat regularment pel director de joc, és on es guarden les                 
dades que es mostren en aquesta pàgina en temps real. La primera taula conté la classificació                
individual, ordenada de major a menor puntuació, i la segona taula mostra la classificació per               
grups, ordenada de la mateixa manera. 
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Informació docent 

Aquesta secció només és accessible introduint la contrasenya g4m3k33p3r. Inclou aquella           
informació només útil pel docent, com ara el material d'avaluació. 

 

 

Agraïments 

Llistat de les fonts d’on s’han obtingut les imatges que s’han fet servir al lloc web. 
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Targetes sorpresa 

Les targetes sorpresa són pàgines independents, és a dir, no es pot accedir a elles mitjançant                
la navegació principal. El director de joc, quan ho cregui oportú, mostrarà un codi QR a l'alumne                 
o alumnes que hagin de rebre la targeta sorpresa en qüestió. Això ho podrà fer, per exemple,                 
mitjançant un e-mail. Quan l'alumne llegeixi el codi QR amb el seu mòbil, veurà la pàgina amb                 
la targeta sorpresa. 

 

   

 

Eines emprades 

Les eines emprades en la creació d'aquest lloc web es llisten a continuació. 

● Editor de llocs web: WíX. 
● Full de càlcul: Fulls de càlcul de Google. 
● Generador de codis QR: QR Code Generator. 
● Generadors de noms: Nombres de fantasía, Fantasy name generators. 
● Generadors d'avatars: RinmaruGames avatar creators, Face Your Manga, Voki,         

Doppelme. 
● Editor d’imatges: Adobe Photoshop CC 2017. 
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4. ANNEX IV - DOMUS: CONTINGUT LLOC WEB 
En aquest annex s’inclou el text que es mostra a cada una de les pàgines del lloc                 
https://fili8848.wixsite.com/domus. Les dades de les taules que es mostren en algunes de les             
pàgines es carreguen en temps real des d’un full de càlcul de Google Drive, l’adreça del qual és                  
https://goo.gl/N8iebr. 

 

La missió 
Una nau amb dos extraterrestres arriba a la Terra. Es tracta de Betelgeusians, del sistema               
Betelgeuse. La seva raça està molt avançada tecnològicament pel que fa a transport, són              
capaços de viatjar per la galàxia, però els tres planetes on habiten s'estan quedant sense               
recursos. Venen a la Terra per explotar els que tenim aquí. 

Nosaltres, els humans, els hem de convèncer que, en lloc d'emportar-se els nostres recursos,              
la qual cosa significaria l'extinció de tots els éssers vius de la Terra, els podem ensenyar a ser                  
molt més eficients energèticament i, a l'hora, fer la seva vida una mica més còmoda. 

 

Objectius de desenvolupament sostenible 

Aquesta missió que esteu a punt de començar, a més a més, contribueix als objectius globals                
de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, els quals tenen com a finalitat erradicar              
la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots. 

 

Les regles 
L'equip 

Enhorabona! Heu estat escollits per formar part de l'equip que haurà de guanyar-se la              
confiança de la Reesha i el Vycter, els dos Betelgeusians que tornaran al seu sistema planetari                
dient, o bé que a la Terra hi ha molts recursos i vindran a emportar-se'ls, o que han après molts                    
coneixements sobre eficiència energètica, medi ambient i sostenibilitat, de manera que poden            
continuar vivint en els seus tres planetes sense haver de malmetre cap altre. 

 

Punts i nivells de confiança 

La Reesha i el Vycter fa temps que viatgen per la galàxia buscant algun planeta amb recursos, i                  
s'han mostrat incrèduls quan els hem parlat de la quantitat de coses que es poden fer per tenir                  
cura del medi ambient. Per aquest motiu jo, el Domus Màster, us acompanyaré en tot moment,                
us aniré mostrant els diferents reptes que haureu de resoldre, i a mesura que els aneu                
completant, aconseguireu punts de confiança. 

Els punts de confiança són solvència, reputació, prestigi, representaran el nivell de confiança             
que els nostres convidats tindran en vosaltres, i els podreu consultar en una taula de               
classificació què actualitzaré al final de cada repte. A més de veure els vostres punts, podreu                
veure el vostre nivell de confiança, el qual anirà progressant a mesura que aconseguiu punts, i                
la classificació per grups. 
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Repte Punts 

1 400 

2 1000 

3 1200 

4 1400 

5 1400 

6 2000 

Total 7400 

 

Nivell Punts 

novell 0 - 2000 

iniciat 2001 - 4000 

competent 4001 - 6000 

màster 6001 - 8000 

elit 8001 - 10000 

 

Targetes sorpresa 

El camí cap a qualsevol objectiu sempre pot amagar sorpreses. Haureu d'estar atents als codis               
QR que de tant en tant us proporcionaré, generalment mitjançant un e-mail, i us donaran accés                
a les targetes sorpresa. Les targetes podran afectar a un de vosaltres, a un grup, o a tota la                   
classe, i podran sumar punts o restar-ne. 

Es recompensarà la iniciativa, la creativitat, l'escolta, el diàleg, la presa de decisions             
consensuades, la resolució de conflictes, etc. Però recordeu que podeu perdre punts si no              
respecteu el Codi de conducta. 

 

S’han creat tres exemples de targeta sorpresa i es poden veure a les següents pàgines: 

https://fili8848.wixsite.com/domus/targeta-01 

https://fili8848.wixsite.com/domus/targeta-02 

https://fili8848.wixsite.com/domus/targeta-03 

 

Insígnies 

Cada vegada que assoliu un nou nivell de confiança, a part de veure-ho reflectit a la taula de                  
classificació, rebreu una insígnia com a reconeixement de la vostra fita, i les podreu mostrar               
allà on vulgueu. 
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Els reptes 
El vostre objectiu, per tal de salvar la Terra i la raça humana, serà arribar al més alt grau de                    
confiança, Elit. Treballareu en grups en els reptes que trobareu més avall i aconseguireu punts,               
més o menys, depenent del nivell que assoliu en cada un d'ells. També influirà tant la vostra                 
actitud com el treball amb els vostres companys. 

Recordeu que de tant en tant aniré proporcionant targetes sorpresa, i aquestes poden ser              
positives però també poden ser penalitzacions si algú no respecta el Codi de conducta. 

 

1r repte Màxima puntuació: 400 punts 

El primer repte serà divertit. Es tracta que penseu un pseudònim i creeu un avatar. Quan els                 
tingueu llestos, me'ls enviareu i els penjaré a la pàgina Qui som, i així tots ens coneixerem. Si                  
voleu, podeu fer servir algun dels recursos que us proposo a continuació. 

Generadors de noms: Nombres de fantasía, Fantasy name generators. 

Generadors d'avatars: RinmaruGames avatar creators, Face Your Manga, Voki, Doppelme. 

 

2n repte Màxima puntuació: 1000 punts 

Si us heu fixat, les llums de la nau de la Reesha i el Vycter són halògens. Els halògens són                    
famosos perquè fan servir molta més energia que els LEDs i això fa que s'escalfin molt.                
Definitivament, els haurem d'ensenyar a fer servir LEDs, i així estalviaran energia. Per tant, el               
vostre segon repte és aprendre a fer servir les llums LED. 

Si algú de vosaltres troba que s'ha oblidat d'alguns conceptes bàsics per assolir aquest repte,               
sempre podeu repassar els fonaments dels components electrònics, i la introducció a la             
Raspberry Pi. Si aquest és el cas, feu-m'ho saber. 

 

3r repte Màxima puntuació: 1200 punts 

El tercer repte farà que aneu una mica més enllà en la cerca de l'estalvi energètic. Ara que ja                   
coneixem els LEDs, haureu de controlar la seva brillantor mitjançant el mètode pulse-width             
modulation (PWM). Aquest mètode permet reduir la brillantor dels LEDs en zones on no cal que                
estiguin il·luminant al 100%, i per tant s'estalvia energia. Als nostres visitants Betelgeusians de              
ben segur que els impressionarà aquest mètode, que també es pot aplicar a motors elèctrics on                
l'estalvi és molt més significatiu. 

Per saber-ne més, mireu aquest tutorial sobre pulse-width modulation. 

 

4t repte Màxima puntuació: 1400 punts 

Us semblarà increïble, però la Reesha i el Vycter ens han explicat que les llums de la seva nau,                   
i de fet les dels seus habitatges en els seus planetes, estan enceses a tota hora, fins i tot quan                    
tenen llum natural provinent dels seus sols. Heu de saber que el sistema Betelgeuse té dos                
sols, anomenats Soulianis i Rahm, per tant els Betelgeusians gaudeixen de molta llum natural. 

Aquest quart repte consisteix a controlar un sensor de lluminositat, o Light Dependent Resistor              
(LDR), de manera que dispositius com ara les llums, només s'encendran quan la lluminositat és               
molt baixa. 

 

5è repte Màxima puntuació: 1400 punts 

El cinquè repte sorprendrà els nostres visitants de Betelgeuse perquè és relativament senzill             
comparat amb els beneficis d'eficiència energètica que comporta. Es tracta de programar un             
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sensor de moviment de manera que, per exemple, una aixeta només raja quan es detecten               
unes mans a sota, o les llums d'un passadís només s'encenen quan es detecta algú caminant. 

Aquest sistema els encantarà perquè, a més a més, millora el confort. Significa oblidar-se              
d'anar obrint i tancant interruptors, aixetes, o altres dispositius. 

 

6è repte Màxima puntuació: 2000 punts 

La Reesha i el Vycter ens han explicat que a Betelgeuse la majoria de gent és vegetariana.                 
Això significa que conreen pràcticament cada pam de terreny disponible, però no tenen cap              
sistema que els indiqui amb precisió quan han de regar i, per tant, acaben malbaratant molta                
aigua, que a més a més no és abundant al seu sistema planetari. 

Per aquest motiu aquest últim repte consistirà a crear un sistema de reg fent servir un sensor                 
d'humitat, el qual indicarà, amb tota precisió, quan cal regar. Sembla obvi que quan tornin al                
seu sistema planetari, la Reesha i el Vycter seran capaços de transferir el coneixement              
d'aquest sistema i així aconseguiran un estalvi d'aigua molt significatiu. 

 

Qui som 

A mesura que aneu creant els vostres avatars i decidint els vostres pseudònims aniré              
afegint-los a aquesta pàgina, així li serà més fàcil a la Reesha i el Vycter conèixer-nos a tots. 

 

Codi de conducta 

Com ja sabeu, les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) són d'obligat             
compliment per tots nosaltres. A tall de recordatori, aquí teniu un petit recull de normes que                
haureu de tenir especialment present durant tot aquest viatge: 

● La classe comença i acaba amb tothom assegut. 
● Cal ser respectuós i escoltar els altres. 
● Cal controlar el to de veu, i mantenir silenci quan el Domus màster ho demani. 
● L'ús del mòbil només està permès si s'ha guanyat com a premi. 
● El portàtil només es pot fer servir com eina de treball. 
● No es pot jugar al taller. 
● Cal controlar el temps i tenir l'espai de treball net i endreçat en acabar la classe. 
● No es pot sortir de classe fins que el docent digui que podeu fer-ho. 

 

Complir-les pot significar aconseguir punts addicionals, o fins i tot algun petit premi, com per               
exemple: 

● Portar barret o gorra a classe. 
● Seure on vulguis amb el teu grup. 
● Sortir el primer quan sona el timbre. 
● Sentir música al taller mentre treballem. 
● Escollir una cançó. 
● Un permís per anar al bany. 

 

Ara bé, saltar-se les normes pot significar perdre punts i/o privilegis! 

 

Classificació 

Per salvar la Terra i la raça humana heu d'intentar arribar al nivell Elit de confiança. 
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En aquesta secció podreu consultar, d'una banda, quina és la vostra posició, quants punts heu               
aconseguit, i quin és el nivell de confiança que heu assolit. D'altra banda, la segona taula                
mostra els punts aconseguits per cada equip. 

Recordeu que a la secció Regles podeu veure quants punts calen per assolir cada nivell de                
confiança, i com els podeu anar aconseguint. 

 

Informació docent 
En aquesta secció trobaràs tota la informació necessària per portar aquest projecte a l’aula. 

 

Descripció 

Domus és un projecte de 4t d'ESO on ens apropem al món de la llar des del punt de vista de la                      
tecnologia. Ens preguntem què ens ofereix la tecnologia per a fer més eficient la gestió de                
l'energia a casa. 

La nostra casa és tot un món que ens ofereix multitud d'oportunitats d'aprenentatge, i no les                
volem desaprofitar. 

 

Avaluació 

L'avaluació del projecte Domus es pot efectuar mitjançant unes taules d'avaluació que s'han             
elaborat específicament per aquesta activitat gamificada. 

● Domus - Taules d'avaluació individuals: Es tracta de dues taules d'avaluació que            
contemplen el treball que els alumnes han fet individualment i l'actitud que han mostrat.              
La primera serveix per avaluar el primer repte, l'únic que és individual, mentre que la               
segona avalua com l'individu s'ha mostrat dins el seu grup i respecte a la resta de la                 
classe. 

● Domus - Taules d'avaluació de grup: D'una banda, cada repte requereix la seva taula              
d'avaluació, ja que és probable que s'hagin completat amb diferents nivells d'èxit. D'una             
altra, també s'avaluarà com cada alumne ha contribuït en l'exposició oral final. 

 

Qüestionari de satisfacció 

Si el docent ho creu oportú, pot demanar als alumnes la seva opinió sobre el projecte des del                  
punt de vista de la gamificació. La informació recollida serà important per cursos vinents. 

● Domus - Qüestionari satisfacció alumnes 

 

Agraïments 
Les imatges d’aquest lloc web són gràcies a pixabay, Flaticon, freepik, Game-icons.net i United              
Nations. 

 

https://pixabay.com/en/a-journey-of-discovery-science-3160528 

https://pixabay.com/en/alien-et-extraterrestrial-space-1534979 

https://pixabay.com/en/sci-fi-fantasy-humanoid-mystical-3319971 

https://pixabay.com/en/shield-badge-logo-symbol-label-308943 

https://pixabay.com/en/space-galaxy-planet-universe-1569133 

https://www.flaticon.com/free-icon/maze_571935 
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https://docs.google.com/document/d/1Q-f4v-rv_ymZahy5aSAnSwCiGUxHWSxOfb0-XqosHMs
https://docs.google.com/document/d/1FhJoDUwbkF3RjWSYqQg4DwkBCA5jJ0Mk0TdZYydKRJU
https://drive.google.com/open?id=1vH6nf1xWTPxG-bbKHpryKT-A-K33J7s_qdbwYlYrpPc
https://pixabay.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://game-icons.net/
https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://pixabay.com/en/a-journey-of-discovery-science-3160528
https://pixabay.com/en/alien-et-extraterrestrial-space-1534979
https://pixabay.com/en/sci-fi-fantasy-humanoid-mystical-3319971
https://pixabay.com/en/shield-badge-logo-symbol-label-308943
https://pixabay.com/en/space-galaxy-planet-universe-1569133
https://www.flaticon.com/free-icon/maze_571935


 

https://www.flaticon.com/free-icon/no-pictures_259987 

https://www.flaticon.com/free-icon/qr-code_96977 

https://www.flaticon.com/free-icon/star_148841 

https://www.freepik.com/free-photo/basket-with-assortment-of-raw-vegetables_1443335.htm 

https://www.freepik.com/free-photo/top-view-of-students-coworking_1308373.htm 

http://game-icons.net/tags/symbol.html 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
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https://www.flaticon.com/free-icon/no-pictures_259987
https://www.flaticon.com/free-icon/qr-code_96977
https://www.flaticon.com/free-icon/star_148841
https://www.freepik.com/free-photo/basket-with-assortment-of-raw-vegetables_1443335.htm
https://www.freepik.com/free-photo/top-view-of-students-coworking_1308373.htm
http://game-icons.net/tags/symbol.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible


 

5. ANNEX V - TAULES D’AVALUACIÓ INDIVIDUALS 
 

Curs:  

Grup:  

Alumne:  

 

TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 1 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Ha generat el seu pseudònim.     

Ha creat el seu avatar.     

Ha enviat el material en els formats requerits.     

Ha tramès el material dins el termini.     

 

TAULA D’AVALUACIÓ  DEL TREBALL EN EQUIP 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Cooperació: Ha participat activament aportant 
idees i fent observacions interessants per 
aconseguir uns resultats òptims. 

    

Responsabilitat: Sempre ha fet la feina que té 
assignada. No cal recordar-li. 

    

Presa de decisions: Escolta els companys, 
argumenta les seves opinions i valora les dels 
altres. 

    

Convivència     
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6. ANNEX VI - TAULES D’AVALUACIÓ DE GRUP 
 

Curs:  

Grup:  

 

TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 2 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Han completat el repte.     

El codi està ben estructurat.     

Han fet servir variables.     

Han comentat el codi.     

El cablejat està ben organitzat, fent servir la 
protoboard i protegint-lo per evitar 
desconnexions involuntàries. 

    

El prototip funciona completament.     

No s’ha malbaratat material.     

 

TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 3 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Han completat el repte.     

El codi està ben estructurat.     

Han fet servir variables.     

Han comentat el codi.     

El cablejat està ben organitzat, fent servir la 
protoboard i protegint-lo per evitar 
desconnexions involuntàries. 

    

El prototip funciona completament.     

No s’ha malbaratat material.     
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TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 4 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Han completat el repte.     

El codi està ben estructurat.     

Han fet servir variables.     

Han comentat el codi.     

El cablejat està ben organitzat, fent servir la 
protoboard i protegint-lo per evitar 
desconnexions involuntàries. 

    

El prototip funciona completament.     

No s’ha malbaratat material.     

 

TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 5 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Han completat el repte.     

El codi està ben estructurat.     

Han fet servir variables.     

Han comentat el codi.     

El cablejat està ben organitzat, fent servir la 
protoboard i protegint-lo per evitar 
desconnexions involuntàries. 

    

El prototip funciona completament.     

No s’ha malbaratat material.     
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TAULA D’AVALUACIÓ DEL REPTE 6 

 Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

Han completat el repte.     

El codi està ben estructurat.     

Han fet servir variables.     

Han comentat el codi.     

El cablejat està ben organitzat, fent servir la 
protoboard i protegint-lo per evitar 
desconnexions involuntàries. 

    

El prototip funciona completament.     

No s’ha malbaratat material.     
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TAULA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL 

  Assolit  Bastant  
assolit 

Poc  
assolit 

No  
assolit 

To de veu alt i clar. 1     
2     
3     
4     

Llenguatge formal. 1     
2     
3     
4     

Domini del tema. 1     
2     
3     
4     

Contacte visual. 1     
2     
3     
4     

Entusiasme i interès. 1     
2     
3     
4     

Estructura de la presentació. 1     
2     
3     
4     

Temps. 1     
2     
3     
4     
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7. ANNEX VII - QÜESTIONARI SATISFACCIÓ ALUMNES 
 

Qüestionari de satisfacció de l’experiència educativa 

La gamificació és l'ús de mecanismes i dinàmiques propis dels jocs en un entorn d'aprenentatge, com                
ara avatars, insígnies o una taula de classificació. 

Creus que el teu comportament ha canviat amb aquesta activitat gamificada? 

◯ Ha canviat a millor 
◯ No ha canviat 
◯ Ha canviat a pitjor 
◯ Ha anat variant 

Com creus que es podria millorar aquesta activitat? 

◯ Totes les assignatures 
◯ Només algunes 
◯ Cap assignatura 

T’agradaria que alguna assignatura més es treballi amb activitats gamificades? 

◯ Totes les assignatures 
◯ Només algunes 
◯ Cap assignatura 

Què és el que més t’ha motivat? Valora de l’1 (molt) al 4 (gens). 1 2 3 4 

Tenir el meu propi avatar ◯ ◯ ◯ ◯ 

Tenir un escut pel meu grup ◯ ◯ ◯ ◯ 

El fil conductor ◯ ◯ ◯ ◯ 

Aconseguir punts de confiança ◯ ◯ ◯ ◯ 

Assolir els diferents nivells ◯ ◯ ◯ ◯ 

Acumular insígnies ◯ ◯ ◯ ◯ 

Mirar la taula de classificació ◯ ◯ ◯ ◯ 

La gamificació en general ◯ ◯ ◯ ◯ 

Si has contestat que La gamificació en general t’ha motivat, en què ho has notat? 

☐ He estat més atent 
☐ He participat més 
☐ He après millor els conceptes 

Què és el que més t’ha agradat d’aquesta activitat? 

 
 

Com creus que es podria millorar? 
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