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Resum
El present treball proposa un marc teòric en el qual fixar‐se per a dotar de rigor tota
ludificació en l’ensenyament. Després de fer una revisió de la principal literatura existent, es
planteja, a mode de manual introductori, una base teòrica i una metodologia que ajudi a tot
neòfit de la ludificació.
A continuació, s’analitza el funcionament de la plataforma online ClassCraft: les
mecàniques i alternatives de ludificació relacionades amb la teoria prèviament estudiada per
establir‐ne les possibles potencialitats així com les febleses.
Es finalitza el treball adaptant una Unitat Didàctica de Robòtica del 4t curs de l’ESO a
mode d’exemple pràctic d’aplicació de ClassCraft.
Paraules clau
Ludificació, gamificació, ClassCraft, educació secundària, motivació.

Abstract
This paper puts forward a theoretical framework to create rigorous gamification scenarios
when teaching. It starts with a literature review and proposes, as an introductory manual, a
theoretical foundation and methodology to help gamification neophytes.
It then goes on to analyse the functioning and performance of Classcraft, an online
teaching platform: its gamification mechanics and alternatives, linking them to the afore‐
mentioned theory to delve deeper into both ClassCraft's strengths and weaknesses.
By adapting a Didactic Unit of Robotics belonging to the 4th course of secondary school
(ESO), this paper portrays a practical example of the application of ClassCraft in highschools.
Keywords
Ludificaction, gamification, ClassCraft, high school education, motivation.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Presentació
El fet que al llarg del que portem del segle XXI els videojocs, offline en primera instància,
però ara ja majoritàriament en xarxa, s’han situat en un primer pla a nivell tant econòmic, però
sobretot social en la gent jove, no és cap secret. Empreses multinacionals gegants
competeixen per veure qui treu més material que els joves puguin consumir per així sumar
milions de seguidors a videojocs dels que, fins i tot, s’acaben creant lligues mundials
comparables a les de futbol. En una exposició recent del CCCB dedicada a aquest món
(Gameplay. Cultura del videojoc), s’afirmava que els videojocs han acabat definint la cultura del
present segle, així com la literatura o el cinema ho van fer del passat, i en reivindicava la
capacitat de fusionar dues activitats essencials de l’ésser humà: jugar i explicar històries, al
mateix temps que es manté un equilibri entre un pensament analític i un de creatiu.
El missatge que es transmet a través dels videojocs, així com la metodologia que s’empra,
és important i indubtablement influeix en els usuaris: sovint s’associen les conductes violentes
dels adolescents a continguts bèl∙lics de videojocs o ens adonem que imiten conductes i
gestualitats d’un personatge concret. Si a nivell educatiu aconseguim, mitjançant la gamificació
(d’ara en endavant ludificació), valer‐nos dels recursos dels jocs que provoquen tots aquests
fenòmens per transmetre el missatge educatiu, podem beneficiar‐nos i al mateix temps
adaptar‐nos a l’entorn social en què es troben immersos els nostres estudiants.

1.2. Objectius
La voluntat última d’aquest treball és dotar de rigor científic les metodologies ludificades
que es dissenyen i s’apliquen a l’aula escolar, així com estudiar i valorar les possibilitats
d’implementació i adaptació de la programació d’un curs de Tecnologia a la plataforma online
Classcraft. Donat el caràcter breu d’aquest escrit, les limitacions de la versió gratuïta de la
citada plataforma i l’aturada del curs escolar presencial, la part pràctica es limita al disseny
d’una Unitat Didàctica que finalment no s’ha pogut implementar.
Els objectius d’aquest treball, doncs, són els següents:
En el camp teòric:
‐ Aprofundir en la teoria de la ludificació i la seva influència en la motivació de
l'alumnat per l’aprenentatge.
‐ Clarificar el concepte de Ciència de la Ludificació aplicada a l’ensenyament.
‐ Analitzar els escrits existents que estableixin pautes per dotar de rigor la metodologia
ludificada.
‐ Establir unes pautes a seguir que ajudin a comprendre el procés de ludificar una
activitat qualsevol.
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En el camp pràctic:
‐ Explorar la pràctica de la ludificació analitzant les potencialitats i febleses de la
plataforma ClassCraft.
‐ Estudiar la viabilitat de la implementació de la metodologia ludificada que ofereix
ClassCraft a una Unitat Didàctica de Tecnologia de 4t d’ESO.

1.3. Estructura
El desenvolupament del treball està format per dues parts principals: una primera de
caràcter teòric, que pretén establir les bases sobre les que es fonamentarà tot el treball, i una
de més pràctica, a nivell de disseny, en la qual s’estudia, com s’ha dit, l’ús de Classcraft com a
motor vertebrant d’una Unitat Didàctica ludificada.
La primera de les parts pretén establir les bases més fonamentals de la ludificació, la seva
raó de ser i maneres d’implementar‐se, a mode de guia introductòria per aquells qui en
desconeixen la metodologia. L’autor d’aquest treball parteix d’uns coneixements molt
elementals i l’objectiu que es cerca és ampliar‐los i dotar‐los de rigor acadèmic.
Addicionalment, i parlant de rigor acadèmic, es busca estructurar els diferents elements i
indicadors del que s’anomena ciència de la ludificació, diferenciant‐la del joc per se.
Finalment, es fa un breu estudi i explicació de la plataforma Classcraft, se n’analitzen les
diferents funcions i opcions ludificadores, tot valorant la seva idoneïtat, i s’adapta la
programació d’una Unitat Didàctica de robòtica de 4t d’ESO per tenir una visió més global del
potencial d’aquesta eina que al nostre sistema educatiu no és gens utilitzada.
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2. MARC TEÒRIC: LA LUDIFICACIÓ
En un primer apartat que pretén ser quelcom semblant a una guia d’introducció i
comprensió del que és la ludificació de l’aprenentatge, com s’ha dit a la introducció, es mirarà
d’establir el marc teòric amb el qual es fonamenta i s’estudien els diferents criteris que ajuden
a discriminar el que pot ser una bona pràctica educativa del que corre el risc de ser una simple
introducció de joc en una Unitat Didàctica.

2.1. De la gamificació a la ludificació
La gamificació es pot definir com “l’ús d’elements propis del disseny de jocs en contextos
de no‐joc” (Deterding et al., 2011). Com el mateix Deterding explica, antigament ja es
distingien dues maneres de referir‐se a l’acte de jugar: paidia i ludus.
Paidia feia referència al joc lliure, improvisat i expressiu, fins i tot caòtic, mentre que ludus
s’utilitzava pel joc controlat i regulat per normes, competitiu i amb uns objectius definits. Si el
primer terme podria trobar la màxima expressió en nens jugant amb gronxadors al parc, el
segon ho fa en qualsevol joc de taula. En anglès, es fa servir el terme play (o playfulness) per
distingir el que seria paidia del que busquem en l’educació, el ludus, al qual es refereix amb
game (o gamefulness). En català no tenim una paraula directament derivada de paidia, però
afortunadament conservem el terme ludificació, derivat directe del ludus, que ens ajudarà a no
utilitzar l’anglicisme i a establir aquesta diferenciació del simple joc lliure.
Per tant, i seguint la línia de la definició de Deterding, la ludificació consisteix en l’addició
puntual d’elements que podem trobar en el joc lúdic, sense necessàriament crear un joc en si
mateix. Cal reconèixer certa inestabilitat a tot el sistema, ja que l’usuari sempre pot optar per
convertir‐ho en paidia, ignorant el marc que s’ha creat per ludificar.

2.2. Ciència de la ludificació
A continuació, s’analitza el marc metodològic que la recerca recent ha establert per dotar
de rigor aquelles investigacions i pràctiques de ludificació que han resultat exitoses en quant a
l’objectiu que es proposaven. Establir aquest marc estructurador ens permet començar a
parlar de l’existència de la ciència de la ludificació.
Resulta rellevant, abans, destacar que la ciència de la ludificació s’engloba dins d’una
lògica post‐positivista, que creu en una realitat objectiva interpretada per sers subjectius.
Malgrat qualsevol ciència (positivista) parteix de la idea que tot fenomen s’ha de poder
explicar de manera objectiva, la ciència de la ludificació (post‐positivista), en posar el seu focus
en humans, en busca l’objectivitat reconeixent el biaix tant de l’observador com de l’observat.
Entorn, cultura, creences prèvies, ... són factors que influencien i condicionen els resultats de
la recerca i és el deure dels investigadors, per tant, intentar reduir aquesta subjectivitat el
màxim possible (Landers et al., 2018).
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Quan es ludifica una activitat, es busca aplicar un procés de disseny que alteri un
procediment ja existent del món real, per crear una versió revisada d’aquest que els usuaris
experimentin com si fos un joc (Deterding, 2015). Afegint elements o mecàniques pròpies dels
jocs, es busca alterar la manera com un procés influencia la gent, en el cas que ens ocupa,
l’educació (Landers & Landers, 2014). La intenció última d’aquesta implementació hauria de
ser provocar uns canvis determinats (i controlats per qui dissenya l’activitat) en el resultat
final. Per facilitar el discurs del present treball, sempre es farà referència a la ludificació en el
camp de l’ensenyament, malgrat es pugui extrapolar a d’altres com el laboral, del benestar,
social, ...
Per tant, sembla evident afirmar que la intenció més immediata que es busca amb la
ludificació de l’ensenyament és un increment de l’aprenentatge del estudiants (Landers et al.,
2018), però aquest és un concepte generalista que engloba molts altres petits objectius i
progressos intermedis com poden ser la concentració, la motivació o l’autonomia. La ciència
de la ludificació vol entendre com s’influeix en la conducta humana amb aquestes
intervencions derivades dels jocs, i per fer‐ho necessita un marc metodològic que permeti
discernir quines pràctiques concretes condueixen a cadascun d’aquests petits canvis, perquè
així el dissenyador de l’activitat actuï amb coneixement de causa quan prengui les decisions
que cregui oportunes. Addicionalment, i com a clara diferència del que és la ciència del joc, la
ciència de la ludificació pretén trobar les pautes perquè aquells canvis que es produeixen quan
ludifiquem perdurin en el temps quan s’hagi acabat l’activitat en sí mateixa: un cop finalitzada
la ludificació, l’alumne no retorna a l’estat previ en què es trobava abans de l’activitat
ludificada (Thom et al., 2012).
Per entendre i tenir control de tot el procés, Landers et al. (2018) proposen una
estructura de 4 elements a través dels quals s’organitza la ciència de la ludificació per crear
tota metodologia ludificada:

Figura 1. Relacions causals entre els diferents elements que estructuren la Ciència de la Ludificació
de Landers et al. (2018)
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‐ Elements predictors (o elements de joc).
‐ Elements de criteri (o resultats finals).
‐ Elements mediadors (o canvis causals individuals).
‐ Elements moderadors (o context personal i d’entorn).
Addicionalment, Landers descriu dos punts més del procés de disseny que serveixen per
dotar de legitimitat la recerca que es realitza dins de l’àmbit de la ludificació, però que no
intervenen directament en el disseny d’una activitat:
‐ Procés de disseny
‐ Mètodes de recerca
En els següents aparts es descriuen i s’aprofundeix en aquests elements a través dels
quals s’organitza la ciència de la ludificació.

2.1.1. Elements predictors
Encarregats de presentar el joc a l’usuari. És a dir, com aquest el percep quan hi participa.
Dins del punt de vista del disseny de jocs, s’englobarien dins de tres categories: mecàniques de
joc, dinàmiques i estètiques (Hunicke et al., 2004). El treball no pretén aprofundir en aquests
conceptes, propis de la ciència del joc en un sentit més ampli del camp, però sí que cal
mencionar que és la diferent combinació d’aquestes categories la que acaba determinant els
canvis en el procés d’aprenentatge de l’alumne.
Des del punt de vista del contingut, els exemples d’elements de joc els podem dividir en
sis categories que ens ajuden a entendre millor de què es tracten: elements puntuals (sons,
imatges, textures), espai de joc (taulell, mapa, pantalla), entorn de joc (urbà, rural), escenaris
de joc (puzzles, històries), dissenys del joc (sistema de joc, interfície) i contingut derivat del joc
(classificació, butlletí de notícies).
La recerca en el camp de la ludificació ha de conduir a l’experimentació de la manipulació
del conjunt d’aquests elements, utilitzant‐los de manera intencionada per poder induir un
resultat concret. Els atributs principals que pot tenir una activitat ludificada en un context
educatiu són el repte, l’adaptabilitat, el control, el progrés i la fantasia (Bedwell et al., 2012).
Landers (2014) els considera el pilar fonamental de la seva teoria de l’aprenentatge ludificat.

2.1.2. Elements de criteri
El canvi o millora que es busca. Allò que es pretén provocar quan s’afegeix un element
predictor en una activitat no ludificada. En el cas que ocupa aquest treball, podria tractar‐se
d’una millora de l’atenció, un major rendiment o bé un increment de la qualitat del
coneixement adquirit.
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Afegir una barra de progrés en una tasca, que simplement indica el percentatge
completat d’un qüestionari, incrementa el número de persones que arriben al final sense
abandonar (Yan et al., 2011). En saber quant havien completat i, per tant, quant els quedava
per contestar, els participants estaven més animats per arribar al final i no mostraven tanta
apatia deguda al desgast com abans. L’element de criteri que es buscava en aquest cas era
l’increment del número de qüestionaris complets.

2.1.3. Elements mediadors
Per aconseguir un canvi del resultat final, abans s’ha influït en d’altres petits aspectes més
immediats (Hamari et al., 2014), majoritàriament de caràcter psicològic. Aquests aspectes es
veuen influïts de manera individual per cadascun dels elements predictors i és el conjunt
d’aquests petits canvis que, per una banda, condueixen al canvi final desitjat i, per una altra,
alteren altres elements mediadors més relatius a la conducta de qui pren part de l’activitat
ludificada. Es pot afirmar que els elements de joc afecten de manera indirecta al resultat final,
influint directament sobre els elements mediadors (psicològics i conductuals).
En l’exemple de l’apartat anterior, la introducció d’una barra de progrés provoca un major
ànim en realitzar la tasca (canvi psicològic) que comporta una reducció de l’apatia i del desgast
mentre es fa (canvi conductual). Aquests elements mediadors acaben desencadenant el
resultat final que es buscava.

2.1.4. Elements moderadors
Un element moderador és una variable que afecta la direcció i/o la força de la relació
entre l’element predictor i el resultat final (Baron & Kenny, 1986). Introduir elements de joc
pot tenir uns determinats efectes en la població mitjana, però el nivell d’efectivitat es veu
afectat per un conjunt de circumstàncies, personals i de context, que envolten tot el procés, de
manera que aspectes com el “quan” i el “qui” guanyen rellevància i és per aquests motius, que
introdueixen subjectivitat, que la ciència de la ludificació és post‐positivista.
Un element moderador pot ser de caràcter categòric (sexe, ètnia de l’estudiant), continu
(actitud i personalitat), orgànic (percepcions, habilitats personals) o situacional (entorn
d’estudi, societat) (Landers et al., 2018).
Per exemple, mentre els nois se senten més atrets i motivats per jocs de competició on
aconsegueixen objectius, les noies senten més atracció pels aspectes més socials dels jocs
(Williams et al., 2009).
L’edat modera els efectes de la ludificació, provocant que les persones més grans la
considerin inapropiada en contextos seriosos (afectació psicològica), a més de tenir dificultats
per fer‐la servir com més digital és l’element de joc (afectació conductual) (Koivisto & Hamari,
2014).
Per tant, es veu que el gènere i l’edat, entre d’altres, són factors importants a tenir en
compte a l’hora de dissenyar.
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Si observem la figura 1, veiem que els elements moderadors es separen en:
‐ Rellevants pel disseny: aquells que es poden preveure i s’han de tenir en compte de
cara a la possible afectació del resultat. Seria el cas de l’exemple anterior: gènere i
edat, entre ells.
‐ Irrellevants pel disseny: degut a la seva impredictibilitat. Són successos dels que es
desconeix la seva existència, o bé se’n desconeixen les possibles afectacions al resultat.
Si per exemple es dissenya un conjunt d’activitats basades en un marcador i Kahoot! amb
la intenció d’incrementar la motivació de l’alumnat (moderador rellevant pel disseny) i de cop
una pandèmia obliga a confinar‐se i perden l’interès (moderador irrellevant), per una banda no
podem pretendre que aquest succés es tingui en compte durant el disseny i, per l’altra, no és
un moderador que ens hagi de portar a concloure que el marcador i Kahoot! no complien la
seva funció.

2.1.5. Procés de disseny i mètodes de recerca
Landers (2018) afegeix dos aspectes no tan directament relacionats amb el procés de
disseny d’una activitat, sinó amb dotar de contingut i fiabilitat els avenços que faci la ciència de
la ludificació.
Per una banda, el procés de disseny hauria de seguir uns criteris estrictes en quant als
elements de joc que incorpora. El dissenyador hauria d’informar‐se prèviament dels estudis
que demostren les millores de resultats que desencadenen, quins mediadors psicològics
afecten, per no caure en l’error d’afegir elements propis del joc de manera inconscient i que
potser no impliquen el canvi desitjat. Totes les “capes” o nivells d’elements de joc que es van
inserint en una activitat no ludificada cal que segueixin unes pautes de “disseny lúdic” a través
del qual dotem de rigor tot el procés.
Per altra banda, Landers fa incís en la necessitat d’avaluar tots els processos ludificats que
es dissenyen i la seva efectivitat, de cara a legitimar la recerca que es realitza en aquest camp i
augmentar la fiabilitat de la ciència de la ludificació. En realitat, el mètode de recerca que s’ha
de seguir no ha de diferir del de qualsevol altra ciència, però és freqüent trobar estudis amb
estàndards de qualitat bastant baixos en quant a rigor i avaluació, causants directes de la mala
fama que ha adquirit l’educació ludificada. Idealment, quan es fa recerca, cal aïllar els diferents
elements de jocs i no aplicar‐ne diversos al mateix temps, ja que així s’és capaç d’establir una
relació directa amb qualsevol canvi del resultat final.

2.3. El procés de ludificació d’una activitat
Més enllà dels elements que articulen la ludificació i les seves interrelacions, quan es
proposa ludificar una activitat de la qual es vol millorar el funcionament i es parteix d’un full en
blanc, cal preguntar‐se quin dels múltiples elements predictors funcionarà millor i quin procés
es pot arribar a seguir de manera sistèmica. L’aprenentatge és un camp molt més complex que
altres susceptibles de ser ludificats (com ara la finalització de qüestionaris per part de clients),
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ja que requereix una actitud més activa i persistent per part de l’alumne: és un procés llarg en
el que segur que ens trobarem alts i baixos que generaran desmotivació.
La pròpia activitat ja porta associats uns determinats factors tant motivadors (per
exemple l’adquisició d’habilitats útils), com desmotivadors (com pot ser un contingut no
interessant o d’elevada dificultat per l’estudiant) (Dichev et al., 2019). Ludificar una activitat
busca potenciar els factors motivadors i també minimitzar els desmotivadors, acceptant la
complexitat de la tasca donades les característiques variables i personalitats de cada estudiant
(elements moderadors rellevants i irrellevants pel disseny). L’experiència lúdica, com afirmen
Dichev et al (2019), es produirà si aconseguim que els estudiants es sentin atrets per assolir
uns objectius concrets, factibles, delimitats per unes normes i amb la sensació de fer‐ho de
manera voluntària.
Per aconseguir sistematitzar el fet de ludificar una activitat educativa, proposen un
conjunt de passos que ajuden a guiar el procés i a focalitzar les virtuts i mancances que es
volen treballar, juntament amb els elements predictors de disseny que més bé compliran
l’objectiu:
1‐ Identificar els factors de motivació i desmotivació associats a l’activitat que es vol
ludificar.
2‐ Agrupar els factors de motivació en intrínsecs i extrínsecs a l’activitat.
3‐ Agrupar els factors de desmotivació segons el seu origen (d’actitud, d’habilitats,
d’interès, ...).
4‐ Associar a cada factor de motivació i desmotivació un element predictor o recurs
que estigui provat que ofereixen millora pel cas d’aquell factor. Podem trobar un
llistat d’exemples de Tondello et al. (2016).
5‐ Deixar per escrit l’efecte que es pretén aconseguir (incidir en els elements
moderadors, quins i com).
6‐ Consolidar el conjunt d’elements predictors i recursos per evitar duplicitats.
7‐ Implementar‐los a l’activitat amb l’opció que es cregui més adient (per exemple una
plataforma online).
Els factors de motivació intrínsecs a l’activitat (tenir curiositat pel contingut, sensació de
millora) en formen l’essència i condueixen tot el seu desenvolupament. Són potencialment
reforçables amb aquells elements predictors que posin en relleu la sensació de compliment i
progrés.
Els factors de motivació extrínsecs (rebre premis, aprovar exàmens) fomentats per
elements predictors acostumen a comportar un major increment d’implicació, compromís i
satisfacció (R. M. Ryan & Deci, 2000). Per exemple, guanyar monedes virtuals a mesura que es
completen activitats que permeten adquirir beneficis de cara al desenvolupament del curs crea
la sensació de poder controlar allò imprevisible (negatiu) que pot passar en un futur, generant
més confiança i sensació d’autonomia a l’hora de gastar el crèdit guanyat prèviament.
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En quant als factors de desmotivació, Dichev et al (2019) els classifiquen en tres grups
segons el seu origen: actitudinals, que engloben comportaments cap al valor de l’activitat o la
dificultat dels objectius; d’habilitat o interès generat, amb factors que tenen a veure amb la
viabilitat dels objectius o la necessitat de coneixement previ, i els factors externs a l’activitat,
com per exemple la falta de temps o l’apatia.
Un cop realitzades totes les classificacions dels possibles factors de desmotivació que hem
detectat en la nostra activitat, entraríem en fase d’anàlisi i associaríem un element predictor a
cada factor de motivació/desmotivació, de cara a modificar els diferents factors cap a la
direcció desitjada. De la taula i relació d’elements resultants és d’on s’ha d’extreure el conjunt
d’actuacions que es vol aplicar, sent sempre conscient de a quins factors s’està influint.

Figura 2. Fragments de les taules de relacions entre factors de motivació i desmotivació amb els
elements predictors seleccionats per millorar‐los, de Dichev et al (2019).

Com es pot veure, alguns dels elements predictors recomanables d’implementar
coincideixen en diversos factors, tant de motivació com de desmotivació, de manera que
s’hauran de simplificar i buscar les coincidències en el llistat obtingut. Aquesta taula és una
versió menys abstracte i d’aplicació directe en l’ensenyament que la que plantegen Tondello et
al. (2016), però que també pot arribar a servir per ubicar altres factors de motivació i
desmotivació més generalistes.
Finalment, s’hauran d’implementar a través de les eines que coneguem i que més
s’adaptin a l’activitat. No es tracta d’afegir molts elements ludificadors, sinó d’aconseguir una
bona interrelació entre la curiositat, els reptes, assoliments i les recompenses que generin els
que finalment s’escullin.
Generalment, el recurs més versàtil i que conté més varietat i opcions d’elements per
implementar és una plataforma ludificadora online. N’existeixen una gran varietat, similars
entre elles, però amb certs trets diferenciadors que les fan més aptes per una o altra funció o
camp a ludificar. És feina del docent estudiar les possibilitats que ofereix cadascuna d’elles i
escollir segons les seves necessitats o aspectes de l’ensenyament que vulgui potenciar.
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2.4. La pràctica de la ludificació
Observant els diferent elements de joc o predictors, es pot parlar de dues tipologies de
ludificació: basada en recompenses o significativa (Becker & Nicholson, 2016). No són
incompatibles entre elles i, en molts casos, poden arribar a complementar‐se.
La ludificació basada en recompenses, com el seu nom indica, implica l’ús de recompenses
externes a l’activitat per canviar l’actitud de l’estudiant gràcies a motivació extrínseca al propi
aprenentatge. En serien exemples concedir medalles, classificacions de punts, nivells o
monedes virtuals. Aquest tipus de ludificació té més a veure amb l’obtenció de canvis i
resultats a curt termini, l’assoliment d’uns objectius que l’estudiant coneix prèviament i pels
que sap que serà recompensat. Si es reflexiona bé al voltant d’aquest fet, es veu que és una
dinàmica (incentivar a través de recompenses) que funciona des de molt abans que existís el
concepte de ludificació.
Caldria observar les diferències que existeixen entre els diferents models de
recompenses, ja que mentre que obtenir medalles genera un cert reconeixement públic i
visual de l’assoliment (augmenta l’autoestima, emfatitza la feina ben feta), els nivells o punts
remarquen la progressió de l’estudiant al llarg de tota la ludificació (sensació de millora). Amb
aquest tipus de ludificació, per això, cal ser especialment curosos, ja que existeix el perill de
crear una competitivitat supèrflua. Molts d’aquests elements de joc (i en definitiva la major
part dels jocs tradicionals) es basen en la interacció i competició d’uns estudiants amb els
altres, resultant en el fet que es destaquen aquells que tenen èxit, però també els que no.
Mentre a uns els pot resultar un element motivador, a altres els pot representar just el
contrari i crear l’efecte “Hall of Shame”, i just són aquests estudiants els que més necessiten el
suport docent.
Per altra banda, la ludificació significativa és aquella que s’enfoca en una consecució de
resultats a llarg termini, instigant els estudiants a augmentar i desenvolupar la seva motivació
intrínseca a l’aprenentatge sense necessitat de recompenses externes i de manera que
aquesta motivació continuï un cop s’acabi la ludificació (Nicholson, 2012). La idea es basa en el
tipus d’aprenentatge que plantejava Mezirow (1991), en el que l’estudiant arriba a connectar
allò que aprèn amb allò que té prèviament assumit, trobant el sentit i la relació del contingut
amb el seu dia a dia i fent‐lo personalment rellevant. És a través d’aquestes connexions que
s’obre al canvi permanent.
Un exemple de ludificació significativa seria la implementació d’una narrativa conductora
de l’aprenentatge en la qual, a més, l’estudiant tingués certa llibertat d’elecció, una immersió
en un context en què hagués de prendre decisions, amb encerts i errors, però que
desencadenarien processos de reflexió (Becker & Nicholson, 2016). Tota ludificació
significativa ha de contemplar la diversitat existent en els estudiants per poder tenir més
possibilitats de connectar amb el seu context, i precisament aquesta narrativa amb llibertat
d’acció els proporciona la possibilitat d’encaminar l’aprenentatge cap a on ells considerin i els
sembli més rellevant (es veurà en l’apartat de ClassCraft). Segons Becker&Nicholson, aquests
tipus de ludificacions s’han de guiar pels sis conceptes següents:
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‐ Reflexió, donant la possibilitat de pensar en allò que han vist i en com poden connectar‐
ho amb les seves experiències personals.
‐ Exposició, utilitzant narratives que ajudin en la immersió i en trobar les connexions amb
les seves situacions personals.
‐ Elecció, donant opcions per decidir com volen explorar el contingut de les activitats.
‐ Informació, donant context i informació sobre aquestes opcions i les possibles accions a
seguir, per reforçar el vincle amb el món real.
‐ Exploració, permetent la prova i el possible error derivat de els seves eleccions, per
tornar a provar sense por.
‐ Connexió, permetent la interrelació entre els diferents estudiants perquè entenguin
perquè un d’ells pot arribar a sentir‐se motivat per una activitat i s’ajudin entre ells en
aquest sentit.
A més, la base de tota aquesta ludificació ha d’estar centrada en la Teoria de la Llibertat
d’Elecció, que estableix que per aconseguir que un estudiant tingui un estat mental òptim per
sentir‐se atret per un aprenentatge, ha de tenir sensació de llibertat, de tenir la capacitat de
decidir què vol aprendre segons els seus propis interessos (i, per tant, hi trobi un sentit
personal més fàcilment) i cal potenciar, també, el sentit de pertinença amb la resta
d’estudiants (R. Ryan & Deci, 2002).
Com ja s’ha dit, un tipus de ludificació no exclou necessàriament l’altre i es pot combinar
la voluntat de potenciar resultats a més curts termini amb l’objectiu, clarament més
interessant i important, d’influir en l’aprenentatge i comportament de l’estudiant de manera
que perduri més enllà de la ludificació. Aquest, sens dubte, seria un resultat molt exitós i
desitjat per tot procés d’ensenyament.
Seguidament s’entrarà a analitzar la plataforma de ludificació ClassCraft, per conèixer‐ne
el funcionament, recursos i possible viabilitat d’integració a una programació del sistema
educatiu català, tot valorant l’adequació i compliment dels aspectes que fins ara s’han explicat.
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3. CAS PRÀCTIC: CLASSCRAFT
3.1. La plataforma i les seves dinàmiques
ClassCraft és una plataforma de ludificació online pensada i dissenyada com a eina
educacional. El seu principal objectiu és dinamitzar el procés d’aprenentatge i convertir una
aula en un espai de reflexió col∙lectiva i cooperació (Sanchez et al., 2017).
S’inspira en els jocs de rol (RPG) de caire fantàstic per generar un seguit de personatges
(avatars) que els estudiants han d’adoptar com a propis per a intervenir. L’elecció d’aquests
personatges no és intranscendent, ja que existeixen tres rols diferents amb les seves
característiques particulars: guerrers, mags i sanadors. Cadascun d’ells té característiques i
habilitats úniques, i donat que freqüentment els alumnes han de formar grups de fins a cinc
integrants, és molt rellevant aconseguir un equilibri adequat d’aquestes habilitats, moltes útils
per ajudar els altres companys, com es veurà.

Imatge 1. Exemple de l’avatar propi i de la resta de l’equip.

Cadascun dels personatges té cinc atributs principals amb diferents distribucions inicials:
‐ Punts d’Experiència (XP), que els alumnes guanyen en completar activitats i que els
serveixen per poder pujar de nivell. Per cada nivell nou, guanyen Punts de Poder i de
Vida.
‐ Punts de Poder (PP), que permeten millorar i desbloquejar nous poders.
‐ Punts d’Acció (AP), que permeten fer servir els poders i es recuperen amb el temps.
‐ Punts de Vida (HP), que representen el nivell de compliment del personatge/alumne
dins el curs.
‐ Monedes d’or (GP), que es guanyen en completar tasques i serveixen per comprar
accessoris i personalitzar l’avatar.
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Imatge 2.Taula d’atributs

Cada tipus de personatge té una distribució d’atributs diferent: un guerrer té més punts
de vida, mentre que un mag en té d’acció per poder fer servir habilitats. La idea és fomentar la
col∙laboració entre ells, i no la competició, fent que es compenetrin i tots siguin necessaris per
aconseguir un objectiu comú.
En la mateixa línia funcionen els poders que els alumnes decideixen desenvolupar.
Mentre els guerrers en tenen d’enfocats a la “protecció” del grup, els sanadors poden ajudar
els companys que ja han perdut part de la seva vida, però no treballar conjuntament els
posaria les coses molt més difícils en qualsevol cas.

Imatge 3. Exemple de poder de sanador. Efectes, costs i beneficis d’utilitzar‐lo.

Els poders tenen un impacte o bé en alguna mecànica de la pròpia ludificació (cas de la
imatge 3) o bé en algun tipus de privilegi de la vida real (un poder pot permetre utilitzar el
mòbil dins l’aula durant un temps determinat, ampliar la data d’entrega d’un treball, ... el que
el professor decideixi establir). Tots els poders o privilegis que els alumnes puguin aconseguir
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són personalitzables pel professor, de manera que es poden adaptar a la normativa del centre
o a la casuística de l’assignatura. Es pot veure com, a més, qui utilitzi habilitats pot guanyar
experiència i pujar de nivell el seu personatge. És una altra manera d’incentivar que l’alumnat
s’ajudi i fomentar el treball en equip.
El nucli de la ludificació consisteix en una narrativa implantada en una Unitat Didàctica en
què ells (els seus personatges) en són els protagonistes, conduint‐los de manera individual o
en grups a través d’una seqüència de missions (activitats) que troben en un mapa i que han
d’anar completant per aconseguir l’objectiu final i, en el procés, millorar el seu personatge.
Aquesta narrativa està creada pel docent, director del joc.
Per a orientar‐se al llarg de “l’aventura”, els alumnes tenen disponible un mapa del món
(conjunt del curs) on apareixen tots els submapes de localitzacions més específics (Unitats
Didàctiques) en els quals poden veure el punt de progrés en què es troben. Hi ha una gran
diversitat de mapes per poder adaptar més l’ambientació al context de la història, tot i que és
simplement un complement estètic.

Imatge 4. Exemple de mapa amb el recorregut a seguir d’una Unitat Didàctica.

Cadascun dels punts verds representa una fita en la que la història es desenvolupa i pot
tenir incorporada una activitat a completar i entregar per poder seguir avançant. És elecció del
docent deixar veure tot el conjunt d’activitats i desenvolupament de la història (totalitat de la
Unitat Didàctica) o bé anar‐les rebel∙lant a mesura que els alumnes completen les activitats
(generació d’incertesa). En el cas de l’exemple, la progressió de les etapes és lineal, però es
poden crear circuits més complexos que permetin a l’alumne tenir certa llibertat d’elecció.
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Entrant a cada fita, s’obre el conjunt de l’activitat amb tots els seus menús:

Imatge 5. Activitat dissenyada amb tots els seus menús

‐ Informació general: detalla les recompenses per complir amb l’activitat.
‐ Història: conté la part narrativa de la fita, que dóna peu a l’inici de l’activitat.
‐ Tasca: detalla les instruccions per completar l’activitat. Permet entregar documents.
‐ Debat: permet al docent obrir un fòrum on els alumnes preguntin, debatin o s’ajudin.
‐ Configuració: accessible pel docent per configurar tots els aspectes d’aquella tasca.
Cada tasca es pot donar per satisfactòria (tick verd a la imatge 5) o insatisfactòria (creu
vermella), i l’alumne n’és sempre conscient de les conseqüències que se’n derivaran (llistat
inferior a cada símbol). ClassCraft permet generar diversos camins a recórrer depenent de la
qualitat de l’entrega o, si es vol, donant a escollir a l’alumne segons les seves preferències.
Aquesta és la dinàmica general quant a desenvolupament del curs i les sessions. Els
alumnes, a vegades individualment o a vegades amb el grup que han format, resolen les
missions que se’ls encomanen i van obtenint recompenses en forma d’or i experiència per
pujar de nivell i obtenir poders.
Dins de ClassCraft, existeixen altres opcions ludificadores que podríem anomenar
esdeveniments. Permeten dinamitzar algunes sessions o controlar l’actitud a classe, però
sobretot donen sentit al fet de millorar un personatge: es preparen per a aquestes situacions,
per a l’acció. Es tracta d’instruments als què el docent pot recórrer en qualsevol moment com
a eina auxiliar o bé com a generadors de ludificacions puntuals.
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Imatge 6. Menú de possibles esdeveniments

Eines auxiliars:
‐ La muntanya Blanca: compte enrere per ensenyar en pantalla el temps restant per
realitzar una activitat.
‐ La pista forestal: cronòmetre que permet marcar el temps de realització d’una
activitat per a cada alumne/equip.
Eines ludificadores:
‐ La roda del Destí: permet seleccionar alumnes/grups de manera aleatòria per
realitzar una activitat o bé participar en una Batalla de Caps.
‐ Els genets de Vay: escull un esdeveniment aleatori d’entre un conjunt que el docent
pot crear a voluntat. Es pot fer servir de manera periòdica com a generador
d’incertesa perquè l’alumnat tingui els seus personatges preparats davant allò
desconegut. Els esdeveniments poden ser positius (recompenses, recuperació de
Punts de Vida), negatius (robatoris de monedes d’or, pèrdua de Punts d’Acció) o
aliens a la mecànica de la plataforma (haver de resoldre un problema, actuar seguint
unes instruccions). Són totalment adaptables a la matèria que s’imparteix. Un
esdeveniment aleatori també pot ser l’aparició d’un monstre que obligui als grups a
entrar en una Batalla de Caps.

Estudi de la implementació de metodologia ludificada
com a element motivador a través de la plataforma
ClassCraft en una Unitat Didàctica de Tecnologia.

21

Màster en Formació del Professorat d'Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes

Imatge 7. Esdeveniment aleatori de conducta

‐ Batalla de Caps: és el principal esdeveniment de tota l’aventura. Genera un monstre
amb Punts de Vida i els alumnes, per torns, s’hi enfronten. La dinàmica consisteix a
formular preguntes aleatòries predissenyades i les han de respondre, individualment
o en grup, per no perdre Punts de Vida. Si l’encerten, és el monstre qui en perd, fins
que arriba a no tenir‐ne cap. És l’eina més semblant a un examen i resulta útil de cara
a repassar contingut i incentivar que l’alumnat tingui fresc allò que s’estudia a classe,
ja que no se sap quan podrà aparèixer un monstre, ni quins alumnes seran els que
s’hi enfrontaran.

Imatge 8. Aspecte de la Batalla de Caps

‐ La Vall de Makus: mesurador de volum ambient programable per donar recompenses
o penalitzar amb Punts de Vida segons el nivell acústic que s’assoleixi. Incentiva
l’alumnat a evitar un xivarri excessiu durant una activitat lliure de classe, per
exemple.
‐ El santuari dels Antics: permet a l’alumnat interactuar entre ells, felicitar‐se per
l’aniversari i per qualsevol bona actitud. A més, poden fer‐se regals en forma de
monedes d’or (no influencia la dinàmica de la ludificació, només afecta a l’aspecte de
l’avatar).
‐ Tresor de Tavuros: eina que permet al docent convertir les qualificacions i resultats
d’una activitat obtinguts pels alumnes en recompenses proporcionals segons el nivell
assolit. Genera un reconeixement públic a la feina ben feta.
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Es pot veure com, a banda de la principal ludificació que comporta la base de ClassCraft,
es disposa de molts altres complements que permeten tractar altres aspectes, en busca de
matisar aquells factors de motivació i/o desmotivació que no estaven directament afectats per
la ludificació principal.
En el cas que un alumne no compleixi amb les activitats i rebi penalitzacions, pot arribar a
perdre tota la vida. L’objectiu de fer les missions en grups és que això no arribi a passar,
gràcies a les habilitats dels companys o directament degut a l’interès dels altres membres de
l’equip a acabar una tasca. En una Batalla de Caps, a més, poden decidir qui s’hi enfronta
valorant els Punts de Vida restants de cadascú, compartint els danys si és necessari (un
personatge Guerrer té més Punts de Vida que la resta i habilitats per minimitzar les pèrdues i
la idea és que sigui aquest el principal candidat a enfrontar‐se als monstres).
Quan un alumne perd tota la vida, significa que la dinàmica ha anat realment malament i
és quan apareix la penalització fora de ClassCraft, a la vida real. De nou, torna a ser elecció del
docent escollir de què es tractarà:
si una senzilla penyora (realitzar un
treball addicional, ajudar amb
tasques de l’aula) o un càstig més
sever (disciplinari), però la idea és
que estigui predissenyat i l’alumne
sigui conscient del que passarà amb
anterioritat. Des de ClassCraft, fins i
tot, es suggereix que tot l’equip
rebi una penyora per haver fallat
en el treball en equip.
Imatge 9. Exemple de penalització a un alumne que ha
perdut tots els Punts de Vida

Des de la perspectiva dels alumnes, el seu objectiu últim és aconseguir un personatge
poderós quant a habilitats i experiència, fet que els permetrà tenir més marge de maniobra i
adaptació davant alguns dels possibles imprevistos que poden succeir o bé disposaran de més
recursos per evitar que algun membre de l’equip es despengi i acabi perdent tots els Punts de
Vida.
En segon terme, l’obtenció de monedes d’or els permet comprar vestuari, accessoris i fins
i tot mascotes. L’oportunitat de caracteritzar el seu avatar com desitgin i col∙leccionar objectes
els permet expressar‐se i crear vincles i relacions entre ells, malgrat siguin virtuals, i resulta
estimulant i potencia les ganes de complir amb els objectius per poder seguir comprant
aspectes (skins).
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Imatge 10. Avatar de la imatge 8 després de caracteritzar

Totes aquestes són les eines i dinàmiques que formen la columna vertebral de ClassCraft.
Partint d’aquí, és també fonamental pensar en les dinàmiques particulars que condicionaran el
dia a dia del curs, ja que ClassCraft no deixa de ser una eina oberta susceptible de ser utilitzada
com més convenient ho trobi el docent.
De fet, resultaria d’allò més interessant (sobretot per l’alumnat com a usuaris d’aquesta
ludificació) aplicar ClassCraft a tot un curs sencer, transversal a totes les assignatures en la
mesura del possible, ja que els donaria molt més marge de millora, conservarien els avatars
més temps i, fins i tot, els seria útil de cara a prioritzar l’ús d’habilitats en aquelles assignatures
que els resulten més dificultoses (increment de confiança davant la incertesa): fer una bona
feina a Anglès els pot permetre resoldre una activitat de Tecnologia sense por al fracàs, ja que
potser han guanyat un benefici d’una segona oportunitat. La coordinació entre docents, per
això, és evidentment complicada.

3.2. ClassCraft per als docents
El principal motiu pel qual incorporar ClassCraft en un procés educatiu és les possibilitats
de ludificació i millores que porten associades, però al mateix temps, no deixa de ser una eina
pensada per a la gestió del grup classe, i incorpora opcions que faciliten l’aspecte més
burocràtic de la feina del docent.
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A nivell de centre, s’ha de crear un gestor encarregat d’organitzar els diferents cursos i
assignar els alumnes de cada grup al professor corresponent. Des d’aquest compte de gestor
es pot tenir accés a estadístiques i dades generals de tot el centre com a conjunt: grups creats,
aventures, tasques completades totals, comportament de l’estudiant (premis i penalitzacions),
així com la freqüència d’ús i connexions que realitzen tant estudiants com docents. Aquestes
estadístiques poden resultar molt útils de cara a veure l’èxit i progressió de la implantació de
ClassCraft, així com detectar possibles problemes més generalitzats en algun grup concret.

Imatge 11. Panell de control general d’un Institut

A nivell del docent en particular, li ofereix una retroalimentació similar però ja més
específica, alumne per alumne. A més, també es poden veure resums de l’estat de tots els
avatars de manera individual o per equips si s’escau:

Imatge 12. Informació de l’estat de cada alumne
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Imatge 13. Informació de l’estat de cada equip

Pot, a més, accedir al perfil personal de cada alumne per veure el seu progrés dins
l’aventura, les tasques que ha completat i l’històric de recompenses i penalitzacions que ha
obtingut, marcar faltes d’assistència, així com afegir comentaris personals ja enfocats a tenir‐
los presents durant l’avaluació.
En definitiva, ClassCraft permet substituir la gran majoria de funcions que compleixen els
moodles dels centres quant a gestió de l’alumnat, amb l’afegit d’aquestes estadístiques
addicionals comentades, però també permet sincronitzar‐se amb tot l’entorn GSuite en el cas
que és trobés a faltar alguna funció. Els formularis de Google es poden afegir dins les tasques a
realitzar pels alumnes, i els resultats es poden enviar directament al Google Classroom
corresponent per fer la transició més còmode.

3.3. Potencialitats
3.3.1. Ludificació significativa
La idea global de ClassCraft és convertir el dia a dia d’una classe en un joc de rol durant
tot un curs escolar, aconseguir una immersió de l’alumnat en la part narrativa de la ludificació
que els porti a modificar el seu comportament de cara a obtenir experiència i nous poders pel
seu personatge. Aquesta narrativa és el principal element predictor del qual surt tota la resta
de ventall de possibles ludificacions de la plataforma.
Landers i Armstrong (2017) van provar d’afegir narrativa a una intervenció educativa
clàssica i van demostrar que crear una trama que es desenvolupa a mesura que s’avança en el
procés educatiu, amb episodis i objectius, fomentava el compromís dels alumnes i
n’augmentava la seva satisfacció. És, per tant, el principal generador de l’experiència lúdica de
ClassCraft.
Derivat d’aquesta narrativa, trobem l’ús d’avatars per desenvolupar‐s’hi a través. Dicheva
et al. (2015) relacionen aquesta ludificació, a més del joc de rol, amb les possibilitats de
generar competició/col∙laboració social i també de donar visibilitat a l’estatus i reputació de
cada alumne.
La primera de les possibilitats, la competició i col∙laboració, Dichev et al.(2019) la
relacionen de manera directa amb dos factors: com a potenciador de l’experiència lúdica
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(factor motivador intrínsec) i com a reductor de la sensació d’avorriment per completar
tasques (factor desmotivador actitudinal).
La segona possibilitat consisteix en el reconeixement públic dels mèrits adquirits, a base
de tenir un personatge cada vegada més desenvolupat i, per tant, també com a indicador del
progrés personal, factors que consoliden el compromís amb la constància a l’hora de
completar tasques i augmenten la confiança personal en veure el reconeixement que es fa de
la seva feina.
Implícit en l’ús de la narrativa per desenvolupar el temari, es pot aprofitar la possibilitat
de generar diversos recorreguts, bifurcar el camí perquè els alumnes tinguin cert marge
d’elecció en allò que prefereixen aprendre. Aquesta llibertat d’elecció fomenta la satisfacció
dels alumnes en sentir‐se autònoms i no condicionats pel docent (factor motivador intrínsec)
(Tondello et al., 2016). Tenir opció de variar el contingut que es treballa en funció d’allò que els
interessa incrementa la seva motivació envers el temari treballat perquè hi troben un major
sentit i se’ls fa més proper. Becker & Nicholson (2016) afegeixen que la diversificació que
aquest fet genera crea oportunitats per encaixar en els diferents tipus d’estudiants i que
trobin una connexió personal amb el context del contingut. Es pot veure com aquesta
ludificació encaixa amb la Teoria de la Llibertat d’Elecció ja comentada (apartat 2.4) i la cerca
d’un estat mental positiu per connectar amb l’aprenentatge.
Addicionalment, desenvolupar la història a través d’un mapa amb fites que l’alumnat pot
veure (o anar descobrint a mesura que completa les tasques) permet ser conscient del nivell
de progrés i assoliment que s’ha aconseguit i, com passava amb el cas de la barra de progrés
percentual afegida als qüestionaris (apartat 2.1.2), fomenta que es completin totes les tasques.
Aquesta aventura es desenvolupa, preferiblement, en equip, cooperant els uns amb els
altres per arribar a un objectiu comú. ClassCraft, com s’ha vist, afavoreix la interacció entre
alumnes mitjançant la creació de fòrums de debat, els missatges de felicitació, els regals o la
pròpia lluita contra els monstres que els examinen a tots i que han de vèncer de manera
conjunta. En certa manera, es converteix en una xarxa social més que fomenta la interacció
social, la cooperació i també la competició en una comunitat, aspectes que Tondello et al.
(2016) afirmen que enforteixen el sentiment de pertinença a un col∙lectiu i augmenten les
possibilitats de voler‐hi participar.
Totes aquestes tipologies de ludificació comentades fins ara formen el cos del que Becker
& Nicholson (2016) anomenen ludificació significativa (com s’analitza a l’apartat 2.4), associada
als canvis i beneficis a llarg termini. Si se n’observen els conceptes que la guiaven, es pot
concloure que els compleix perfectament:
‐ Reflexió: es genera una situació, més o menys realista a voluntat del docent, i una
justificació per la qual és necessari completar una determinada tasca.
‐ Exposició: la narrativa desenvolupa una història que permet crear connexions amb la
seva vida real.
‐ Elecció: com s’ha comentat, es pot oferir llibertat d’escollir allò que més els interessa.
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‐ Informació: explicant què implica cadascuna de les eleccions i cap a on s’encaminaran.
‐ Exploració: la generació de múltiples camins permet crear oportunitats d’errar i
recuperar, a més de la llibertat de completar l’aventura al ritme que l’alumne consideri
adequat.
‐ Connexió: la pròpia naturalesa de ClassCraft fomenta el treball en equip i un fort lligam
amb la resta de grup classe.
L’objectiu d’aquesta ludificació no és altre que portar a l’alumne a crear les seves pròpies
motivacions intrínseques, apropiant‐se‐les i, per tant, perdurant més enllà de la ludificació en
qüestió (Nicholson, 2012).
Recurs de ClassCraft

Tipus d’Element predictor

Factor motivador/desmotivador

Història i context fictici

Narrativa

Immersió en l’experiència

Caracterització de
personatges

Competició / col∙laboració
Avatars

Creativitat / expressió personal
Reconeixement social

Diversitat de camins

Lliure elecció

Sensació d’autonomia
Interès pel contingut

Mapa de recorregut

Sensació d’assoliment

Compliment de les tasques

Xarxa social

Vincle social

Sentiment de pertinença

Taula 1.Resum del conjunt de ludificació significativa

3.3.2. Ludificació basada en recompenses
Si bé l’essència de ClassCraft es basa en tota la part narrativa i estructuradora de
l’aprenentatge (i per tant en una ludificació amb voluntat de ser significativa), es fa evident la
constant presència de les recompenses que l’alumnat va adquirint cada vegada que completa
una tasca o es comporta de la manera desitjada.
Es tracta d’una ludificació amb objectius a més curt termini però que complementa
perfectament l’anterior. És, segurament, la part més superficial de ClassCraft, ja que
majoritàriament genera motivació extrínseca a l’aprenentatge: no es tracta d’altra cosa que
atorgar premis a aquells alumnes que compleixen amb el procés d’aprenentatge de manera
adequada. En concret, tres dels atributs poden servir com a recompensa: experiència (XP), per
enfortir el personatge; punts d’acció (AP), per poder actuar en cas de necessitat i monedes
d’or (GP), les menys útils de cara al procés educatiu, però més atractives a nivell estètic i social.
Altres eines que s’han explicat, com el generador d’esdeveniments aleatoris, poden
també donar premis o bé treure’ls i penalitzar, afegint un component d’incertesa que obliga a
ser mínimament previsor (i incrementa la sensació de joc). Si volen estalviar‐se sorpreses, els
alumnes han de ser més constants amb la feina complerta de cara a tenir personatges forts i
preparats davant dels imprevistos que puguin sorgir.
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Com a beneficis que aporta aquest tipus de ludificació, a banda de l’increment de
motivació com a caràcter general, cal destacar que permet l’expressió individual i
personalització dels avatars. L’alumne decideix en què inverteix les monedes d’or, com vol que
el seu personatge es mostri, i quin tipus d’habilitats desenvolupa (individuals o col∙lectives),
donant, de nou, marge a la llibertat d’elecció i incrementant la sensació d’autonomia.
També serveix com a solució temporal d’una problemàtica concreta, com van demostrar
Sanchez et al. (2017) quan, en veure la poca participació oral durant les sessions, van decidir
incrementar la quantitat de recompenses que es repartien quan un alumne feia una
intervenció. Aquest canvi va començar a dinamitzar el desenvolupament de les sessions, però
es tractava d’una causa‐conseqüència que finalitzaria en el moment en que es rebaixessin els
premis de nou, ja que la principal motivació no era adquirir coneixement.
Ja en un pla més indirecte, rebre recompenses clarifica a l’alumne allò que s’espera d’ell i
allò que no, al mateix temps que li genera un feedback a base d’estímuls positius i negatius de
les feines que va completant.
Recurs de ClassCraft

Tipus d’Element predictor

Factor motivador/desmotivador

Nivells

Sensació de joc
Visualització del progrés
Sensació de compliment

Guanyar experiència

Recompenses

Obtenció de premis i reconeixement
Manca d’interès en les tasques
Sensació de compliment

Feedback

Rebre retroacció
Importància del treball periòdic
Sensació de compliment

Recompenses

Obtenció de premis i reconeixement
Manca d’interès en les tasques
Sensació de compliment

Guanyar monedes d’or

Feedback

Rebre retroacció
Importància del treball periòdic
Manca de creativitat

Economia Virtual

Manca de llibertat d’elecció
Interacció social

Esdeveniments
aleatoris

Impredictibilitat

Curiositat
Manca d’interès en les tasques

Taula 2.Resum del conjunt de ludificació basada en recompenses
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3.4. Febleses
Malgrat ClassCraft és una plataforma amb un context ludificador molt clar i definit,
s’ha observat certes mancances derivades precisament de la poca flexibilitat que comporta
aquest fet.
L’ambientació de la narrativa es veu sempre forçada a tenir una deriva cap a la fantasia
i l’èpica que, si bé acostuma a ser una bona temàtica atractiva per adolescents, no sempre pot
ser el que interessa recrear. L’ambientació pot resultar repetitiva i descontextualitzada, i seria
interessant disposar d’altres contextos per adaptar‐los a altres tipus de narratives.
Pel que fa a les mecàniques de ludificació, totes elles poden arribar a tenir una
justificació i utilitat, com s’ha explicat a l’apartat anterior, malgrat òbviament n’hi ha de més
pràctiques que altres. Si de cas, caldria mencionar la falta de certes eines bastant bàsiques com
podria ser la creació de qüestionaris o resolució d’activitats online directament des de
ClassCraft, enlloc d’acabar integrant tot l’entorn GSuite per suplir aquests dèficits. Es tracta
d’una plataforma molt semblant a un moodle, de manera que hi ha una gran llibertat per
poder vincular enllaços o aplicacions externes que complementin la pròpia experiència de
ClassCraft, però dependre de tercers no fa més que augmentar la complexitat de l’entorn en
què els alumnes es mouen.
De cara al docent, no es disposa de cap apartat on es pugui tenir un cert control
qualificatiu, històric o no. El professor només pot arribar a veure l’estat de les estadístiques
dels seus alumnes i si han complert amb les entregues, així com les penalitzacions que han
tingut al llarg del curs, però es troba a faltar l’opció de poder tenir un registre que permeti
apuntar tant qualificacions obtingudes com qualsevol comentari que es cregui convenient
recordar. Aquest tipus de situacions fan dependre l’entorn ClassCraft d’externs, de manera
que no podrà arribar a substituir un moodle del centre completament.
Els principals inconvenients pels quals no es pot acabar d’implantar al nostre sistema
educatiu, a judici de l’autor d’aquest treball, són sobretot externs a la pròpia dinàmica de la
plataforma. Preparar tot un curs amb la corresponent narrativa i organització de les classes i
activitats exigeix al docent una càrrega de feina bastant més elevada, per no parlar ja de si es
pretén aplicar ClassCraft a totes les assignatures, coordinant‐les. El dia a dia de les sessions a
classe també es fa més complexa i requereix que el docent tingui una formació digital que en
molts casos no es tindrà.
Finalment, es tracta d’una plataforma totalment online i cal tenir en compte
l’existència de la possible bretxa digital entre alumnes. Cal suposar que quan un centre
educatiu decideix aplicar‐ho ja valora les diferents realitats dels seus alumnes, però és molt
poc freqüent trobar un institut on tothom tingui les mateixes oportunitats d’accés a un
ordinador o internet quan són a casa seva.
És, sobretot, aquesta bretxa digital i la complexitat i sobrecàrrega de feina en cas de
voler‐ho implantar el que fa semblar difícil que es pugui arribar a integrar de manera usual en
el nostre sistema educatiu, més enllà d’experiències puntuals.
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3.5. Implementant ClassCraft
3.5.1. Context
La idea inicial del treball era arribar a dissenyar i implementar una Unitat Didàctica a la
pràctica docent, analitzant possibles canvis de tendència en l’alumnat respecte les unitats
anteriors impartides amb metodologies més tradicionals. Es pretenia agafar el grup classe de
4t d’ESO i aplicar el procés de ludificació de Dichev et al (2019) comentat a l’aparat 2.3,
analitzant tots els possibles factors de desmotivació de la Unitat Didàctica de Robòtica i mirant
com es podien potenciar els factors de motivació ja presents, però per culpa del confinament
finalment es va haver de descartar qualsevol tipus d’implementació. Val a dir, per això, que els
alumnes sí que van arribar a veure i se’ls va explicar el funcionament de l’entorn de la
plataforma ClassCraft i la seva reacció va ser molt positiva envers l’aplicació.
Cal admetre, per això, que la implementació d’aquest tipus de ludificació en una sola
Unitat Didàctica aïllada d’un curs sencer limita molt la fiabilitat de les conclusions que se’n
puguin extreure. La situació ideal per veure i estudiar l’efectivitat de ClassCraft és al llarg de tot
un curs sencer, i encara millor si es tracta de tot un curs amb totes les assignatures ludificades,
on l’experiència d’immersió a ClassCraft sigui més profunda i perllongada en el temps. En
aquest context, els alumnes poden desenvolupar el seu personatge molt més, de manera
transversal a totes les assignatures. Té més sentit invertir temps en la personalització d’un
avatar si aquest t’ha de representar durant tant de temps i, evidentment, la motivació i el
compromís que pugui generar aquest fet augmenta més que si no pas es tracta d’un
personatge que serà utilitzat durant un parell de mesos.
Existeixen estudis que prèviament han portat a la pràctica l’ús de ClassCraft i que ens
serveixen com a referència inicial. Especialment complet és el de Sanchez et al. (2017), que van
implementar‐lo durant un curs sencer a dos centres diferents de França i Quebec. L’ús va ser
més intensiu en el primer que en el segon, però ambdós professors van concloure que la
motivació general, així com els seguiment del curs i la participació, havia augmentat. Val a dir,
per això, que un dels integrants d’aquest estudi era Shawn Young, creador de ClassCraft.
Malgrat totes les complicacions i impossibilitat d’aplicar aquesta metodologia a la realitat,
l’autor del present treball no volia deixar de fer servir la plataforma i provar de dissenyar una
Unitat Didàctica sencera, per experimentar de primera mà les possibles mancances o beneficis
que puguin sorgir durant el procés de disseny. Enlloc d’agafar la casuística particular de
l’alumnat (elements moderadors rellevants pel disseny) per a valorar les ludificacions
beneficioses necessàries (elements predictors), internes de ClassCraft i també externes si
s’escaigués, s’analitzarà a continuació totes aquelles característiques ludificadores de
ClassCraft que coincideixen amb algun benefici detectat i resumit a les taules de la figura 2 de
Dichev et al (2019), de manera genèrica i amb voluntat d’enumerar‐ne les potencialitats per a
possibles futurs usuaris.
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3.5.2. Disseny d’una Unitat Didàctica
Per concloure aquest apartat, es planteja com podria desenvolupar‐se la unitat de
Robòtica de 4t d’ESO, aventura que s’ha decidit titular “El Robot definitiu”. El disseny
d’aquesta unitat parteix de la programació estàndard de la unitat de Robòtica del centre on es
pretenia aplicar la ludificació, impartida amb metodologies tradicionals i on les competències i
continguts són els següents:

TÍTOL DE L’UNITAT DIDÀCTICA:

Control i automatització: Robòtica

TEMPORITZACIÓ: 16 sessions

CURS: 4t ESO

TRIMESTRE: 3r

Competències Bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic
CB

CC

CB7 CC19. Manteniment
tecnològic.
Seguretat, eficiència
i sostenibilitat.

BC

CCU

CAC

BC5

CCU5.1

CAC16. Analitzar els diferents elements de
control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

CCU5.2
CCU5.3
CCU5.6

CC20. Objectes
tecnològics de base
mecànica, elèctrica,
electrònica i
pneumàtica.
CB8 CC20

BC5

CC21. Sistemes
tecnològics
industrials.
Màquines simples i
complexes.

CAC19. Relacionar els factors que poden
permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la
informàtica i substitució d’eines per la
robòtica, amb disminució de riscos i millora de
l’eficàcia.

CCU5.4

CAC16.

CCU5.5

CAC17. Dissenyar i construir sistemes
automàtics o robots utilitzant les eines
informàtiques adequades per programar‐los i
aplicar‐los a sistemes tècnics quotidians.

CCU5.6
CCU5.8

CAC19.

CC23. Processos
industrials. Mesures
industrials per la
sostenibilitat i
contaminants
industrials.
CCU5.1

CAC16.

CC20

CCU5.3

CAC17.

CC24. Disseny i
construcció
d’objectes
tecnològics.

CCU5.4

CAC18. Materialitzar un projecte tècnic,
individual o en grup, integrador de les
tecnologies treballades, elaborant la memòria
tècnica en suport informàtic i realitzant
l’exposició en públic i amb suport multimèdia.

CB9 CC19

BC5

CCU5.5
CCU5.7
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Competències transversals (CT)
CTD1. Seleccionar, configurar i programar
dispositius digitals segons les tasques a
realitzar
CB: Competència Bàsica
CC: Contingut Clau
BC: Bloc Curricular
CCU: Contingut Curricular

CC
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius
CCD2. Tipus de connexions entre aparells
CCD6. Robòtica i programació
CAC: Criteri d’Avaluació Curricular
CTD: Competència Bàsica Transversal Digital
CCD: Contingut Clau Digital

Taula 3.Resum de les competències bàsiques i transversals treballades a la Unitat Didàctica

S’ha buscat que el resultat de la unitat un cop ludificada complís exactament amb aquesta
programació, ja que en cap moment ha d’anar en contra de l’assoliment de les competències
de l’aprenentatge tradicional. Les activitats de taller que realitzarien són molt similars, ja que
durant les pràctiques la ludificació desapareix momentàniament (malgrat es podria introduir
algun joc secundari tipus preguntes ràpides amb recompensa o activitats paral∙leles
voluntàries, ja fora del propi ClassCraft).
En entrar a l’aula virtual de la plataforma, els alumnes veuran la unitat disponible en una
illa del mapamundi general, a les portes d’una ciutat on transcorrerà la història. Si es volgués,
prèviament, es pot aprofitar la mateixa illa per crear una aventura per la unitat d’Electrònica,
que pot tenir lloc en una altra localització i arribar a encadenar amb la mateixa història.

Imatge 14. Plànol general de l’illa on passa l’aventura
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En entrar a l’aventura, s’obre el plànol amb el conjunt d’activitats que cal dur a terme per
completar‐la. En aquest cas s’ha escollit un plànol d’un laboratori molt adient pel context de la
narració que a continuació es veurà. S’ha optat també per ensenyar tots els possibles
recorreguts que a continuació s’explicaran, però també es podria ocultar les fites on encara no
s’ha arribat per augmentar‐ne la incertesa.

Imatge 15. Plànol del desenvolupament de la Unitat Didàctica
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Els alumnes accedeixen a la primera de les fites, “Introducció”, de manera individual i es
troben amb el primer dels fragments de la història:

Imatge 16. Fragment inicial i introductori de la història que guia la unitat

Es planteja un context de civilització distòpica on els humans s’han acostumat a tenir‐ho
tot automatitzat fins al punt que s’han perdut els coneixements originals que ho van permetre,
però com tota tecnologia, acaba fallant i tenint errors que cal arreglar. La història porta
l’alumne al centre del fil argumental, plantejant‐li que per poder seguir vivint com fins ara,
dedicat al plaer (petita broma amb les aficions dels adolescents actuals) cal aprendre com
solucionar el problema. Els seus personatges, per tant, adoptaran la figura d’uns aprenents en
una escola vella i oblidada de la qual
caldrà extreure’n el coneixement que necessiten.
La seqüència i desenvolupament de la història es planteja de la manera següent:
Sessió

Nom de la fita

Contingut

1

Introducció

Plantejament inicial de la història. Explicació del funcionament de
la Unitat Didàctica.

2

La iniciació

Explicació dels conceptes bàsics de la programació. Exploració
autònoma de webgrafia i entrega del formulari Google adjunt amb
preguntes sobre el que s’ha treballat.

3

L’elecció

Exploració d’una placa Arduino, els seus components i
característiques. Exploració del simulador Tinkercad amb la idea
que els alumnes escullin amb cert coneixement de causa. A partir
d’aquí, el camí es “bifurca” en quant a responsabilitats.
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L’electrònica

Contingut

La programació

Contingut

El camí de
l’electrònica

Primeres pràctiques.
Muntatge de circuits i
components.

El camí de la
programació

Primeres pràctiques.

7‐8

L’art de
l’artesania

Muntatges més
elaborats amb
sensors. Estudi
d’exemples de robots
per veure’n
l’ergonomia.

L’art dels
condicionals

Programació més
elaborada amb
condicionals i
incloent la interacció
amb servos i sensors.

9

El correccional
dels
muntadors

Sessió de reforç en cas
de no complir amb els
mínims de l’entrega
anterior.

Els correccional
del codi

Sessió de reforç en
cas de no complir
amb els mínims de
l’entrega anterior.

10‐13

El disseny de
peces

Disseny i impressió 3D
de les peces que
formaran el robot
(coneixements previs
d’impressió 3D
requerits)

Està viu! El
moviment

Tempteig i
programació del
moviment del robot
en funció de
l’ergonomia
dissenyada.

4‐6

14‐16

Instruccions
bàsiques del codi.

Nom de la fita

Contingut

El robot
definitiu

Assemblatge del contingut dels dos recorreguts. Muntatge del
conjunt del robot i programació en conjunt del seu moviment.
Finalització de les parts necessàries.
Taula 4.Resum de la seqüència didàctica programada.

En línies generals, hi ha tres parts clarament diferenciades. S’inicia la unitat en conjunt i
s’imparteix un contingut general que dóna als alumnes una idea del funcionament d’Arduino i
la robòtica. Per poder escollir allò que prefereixen fer més endavant és necessari que
entenguin de què es tracta i, a més, també han de tenir nocions de tots els camps per poder
col∙laborar en les fases que es realitzen en comú.
Quan entren a la segona fita, “La iniciació”, se’ls planteja un qüestionari Google (gràcies a
la integració de l’entorn GSuite) que han de completar en part amb les explicacions del docent,
en part amb referències bibliogràfiques de manera autònoma. Pot ser una bona idea generar
una senzilla Batalla de Caps per veure el nivell de comprensió general, resolent els errors de
manera pública per tota la classe: es tracta que puguin avançar al següent punt sent el màxim
conscients del que és la robòtica i el que necessita.
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Imatge 17. Fragment de la història corresponent a la segona sessió

És a la tercera sessió quan, després de més treball comú, s’han de formar grups de quatre
integrants, dos dels quals “recorreran” el camí de l’electrònica, enfocat al muntatge dels
circuits i el disseny i construcció de peces (més pràctic, directe i manual) i uns altres dos ho
faran pel camí de la programació, versat en el codi i la seva estructura lògica (més conceptual i
abstracte).
Es busca crear una mínima especialització, deixar que els propis alumnes siguin els que
escullin què els atrau més, però mai deixarà de ser un treball en equip en el qual tots seran
partícips de tots els processos. En realitat, no és més que el que ja succeeix en aquestes
pràctiques quan s’aplica metodologia tradicional, quan sense premeditació uns acaben davant
l’ordinador i uns altres al costat fent el muntatge. La diferència serà un major grau de
responsabilitat a l’hora de realitzar les tasques i una sensació de llibertat en haver sigut ells els
que han escollit què preferien fer, i aquesta separació de tasques tan diferenciades en quant a
habilitats també va a favor de la inclusió.
Com s’ha comentat anteriorment, el fet que a ClassCraft es puguin crear bifurcacions de
recorreguts permet imaginar moltes alternatives, a part de la que s’acaba de comentar, des de
dreceres fins a petits rodejos que facin incís en algun aspecte que es pugui haver detectat que
ho necessita. A la novena sessió s’ha optat per afegir‐hi un cul de sac destinat a aquells grups
d’alumnes que necessitin un reforç del contingut o no hagin complert amb els mínims
demanats de la setena i vuitena sessió. Es tracta d’una sessió addicional, opcional d’utilitzar, i
en cas de no fer‐ho es pot afegir el temps de dedicació a les següents.
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Tradicionalment, al centre educatiu s’ha impartit aquesta Unitat Didàctica en les setze
sessions utilitzades, malgrat es reserven sempre tres o quatre sessions lliures de tot el conjunt
del trimestre que sovint s’afegeixen al projecte final de construcció del robot. En aquest cas, la
novena sessió és el comodí que permet ampliar el temps dedicat a l’apartat que ho necessiti.
De la desena a la tretzena sessió, es planteja entrar ja en aspectes més complexos com
ara el disseny d’unes peces que s’han d’imprimir i que han de ser ergonòmiques i adaptades
als requisits d’equilibri mínims. Aquells que s’encarreguen de fer funcionar el robot han de fer
les proves pertinents i donar un feedback als encarregats del disseny, de manera que, malgrat
tenir funcions separades, la comunicació ha de ser constant.
Finalment, a les últimes sessions ja es torna a treballar en conjunt per acabar de muntar el
robot. Prèviament ja s’ha avançat molta feina, però també cal un treball conjunt als passos
finals, d’assaig i error, per anar fent petites correccions i ajustos tant a codi com a disseny de
peces i circuits. Aquesta fase final és la que pot arribar a necessitar més sessions, depenent de
l’estat de la feina prèvia.
Amb la construcció del robot i l’entrega de la memòria corresponent, els alumnes
completen l’aventura, obtenen el títol de llicenciats en robòtica per l’escola de Tecnomàgia i
finalitza la Unitat Didàctica.
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4. CONCLUSIÓ
Com diu Becker a l’afirmació que obre aquest treball, “aprendre al s. XXI requereix que els
aprenents reconeguin la importància del seu propi aprenentatge i estiguin motivats per assolir‐
lo”. Motivats és la paraula clau que cal tenir sempre en compte quan un docent imparteix una
classe enfront de l’alumnat, i un recurs molt útil i que permet connectar amb els adolescents
del s. XXI és la ludificació.
En aquest document s’han analitzat diferents punts de vista que pretenen dotar de rigor
una pràctica docent sovint menystinguda pel seu propi significat etimològic: jugar. S’han
descrit diversos enfocaments tant de la part més conceptual del que ja s’anomena Ciència de
la Ludificació, amb tots els elements que hi intervenen i la seva interrelació, com d’aquelles
tipologies i mecàniques de ludificació en què es podrien classificar totes les intervencions, a
més de les diferents repercussions que porten associades.
Tots aquests conceptes s’han completat amb la proposta de Dichev et al. (2019) de passos
a seguir a l’hora d’afrontar una nova ludificació d’una activitat o ensenyança. El resultat
d’aquesta investigació es tradueix en el marc teòric del treball, que pretén ser una guia que els
docents de secundària neòfits en la ludificació puguin utilitzar, tenint en compte els conceptes
de la Ciència de la Ludificació.
Ja en l’apartat més pràctic, s’ha estudiat la plataforma online ClassCraft: el funcionament
més bàsic i tot el ventall d’aplicacions i alternatives de ludificació que ofereix, contraposant‐les
amb la teoria prèviament explicada per veure’n totes les potencialitats que poden servir a un
docent en la gestió de l’aula. S’ha exposat com l’oferta de ludificacions disponibles permet
incidir en una gran varietat de factors de motivació i desmotivació, tant amb ludificació
significativa com amb la basada en recompenses.
També s’ha fet incís en els aspectes més febles i mancances de la plataforma, destacant la
complexitat que comporta una implantació total en un centre educatiu sencer, tant en
coneixements com en càrrega de feina pel professorat, a més de seguir necessitant el
recolzament de plataformes externes. D’aquesta manera, es pot fer una millor valoració prèvia
de la idoneïtat de la plataforma de cara a l’objectiu que es pretén aconseguir.
Finalment, s’ha dissenyat una Unitat Didàctica de 4t d’ESO que està preparada per poder
ser utilitzada pels docents que desitgin implantar ClassCraft a la seva docència. A més de servir
com a experiència de disseny amb ClassCraft que ha permès entendre’n millor el
funcionament, es tracta d’un recurs utilitzable en un curs proper.
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