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RESUM EN CATALÀ

Els plàstics són dels materials més utilitzats en el nostre dia a dia, i la seva producció,
ús i eliminació afecten negativament al nostre planeta. En aquest sentit, des de l’àmbit
educatiu és important que s’eduqui en el seu consum responsable i sostenible, així
com dels impactes que aquests poden causar en el medi ambient. No obstant, aquest
és un camí que actualment presenta certes mancances, ja que a les aules no sempre
s’aborda la problemàtica en profunditat i tampoc es tracta mitjançant una metodologia
activa.

En el centre on s’ha dut a terme aquest treball de màster – ubicat a Catalunya –, des
de l’assignatura de Tecnologia només es parlava de les propietats dels plàstics i les
seves aplicacions. No obstant, no s’aprofundia en temes relacionats amb la
sostenibilitat dels plàstics, dels problemes que poden causar en el medi ambient i les
petites accions que com a individus podem fer per revertir-los, i tampoc s’utilitzava una
metodologia activa i significativa per fer-ho.

Amb l’objectiu de millorar aquest fet es va dissenyar i aplicar un Breakout educatiu
digital, una metodologia activa basada en els jocs on els alumnes han de resoldre un
conjunt d'enigmes i reptes, connectats amb el currículum, amb la finalitat d’acabar
obrint un cadenat. Després d’aplicar aquesta activitat a quatre classes de 1r d’ESO del
centre durant el 3r trimestre del curs 2021-2022, s’ha pogut observar que tot i que
dissenyar aquest tipus de metodologies és complex i es podrien fer alguns canvis en el
disseny aplicat, en general ha set una experiència positiva pels alumnes. En concret,
la gran majoria s’ha mostrat motivat per l’activitat i ha participat activament en el seu
propi aprenentatge. A més a més, gràcies a aquesta nova metodologia, el treball en
grup s’ha vist fomentat i les qualificacions obtingudes en general han sigut positives.
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RESUMEN EN CASTELLANO

Los plásticos son de los materiales más utilizados en nuestro día a día, y su
producción, uso y eliminación afectan negativamente a nuestro planeta. En este
sentido, desde el ámbito educativo es importante que se eduque en su consumo
responsable y sostenible, así como de los impactos que estos pueden causar en el
medio ambiente. No obstante, este es un camino que actualmente presenta ciertas
carencias puesto que en las aulas no siempre se aborda la problemática en
profundidad y tampoco se trata mediante una metodología activa.

En el centro donde se ha llevado a cabo este trabajo de máster –ubicado en
Cataluña–, desde la asignatura de Tecnología solo se hablaba de las propiedades de
los plásticos y sus aplicaciones. No obstante, no se profundizaba en temas
relacionados con la sostenibilidad de los plásticos, de los problemas que pueden
causar en el medio ambiente y las pequeñas acciones que como individuos podemos
hacer para revertirlos, y tampoco se utilizaba una metodología activa y significativa
para hacerlo.

Con el objetivo de mejorar este hecho se diseñó y aplicó un Breakout educativo digital,
una metodología activa basada en los juegos donde los alumnos tienen que resolver
un conjunto de enigmas y retos, conectados con el currículum, con el fin de acabar
abriendo un candado. Después de aplicar esta actividad en cuatro clases de 1.º de
ESO del centro durante el 3er trimestre del curso 2021-2022, se ha podido observar
que a pesar de que diseñar este tipo de metodologías es complejo y se podrían hacer
algunos cambios en el diseño aplicado, en general ha sido una experiencia positiva
por los alumnos. En concreto, la gran mayoría se ha mostrado motivado por la
actividad y ha participado activamente en su propio aprendizaje. Además, gracias a
esta nueva metodología, el trabajo en grupo se ha visto fomentado y las calificaciones
obtenidas en general han sido positivas.
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ABSTRACT

Plastics are one of the most widely used materials in our daily lives, and their
production, use and disposal negatively affect our planet. In this sense, it is important
to educate about their responsible and sustainable consumption, as well as the impact
they can have on the environment. However, this is a path that currently has certain
shortcomings since the problem is not always addressed in depth in the classroom and
is not always dealt with through an active methodology.

In the center where this master's work was carried out -located in Catalonia-, the
Technology subject only talked about the properties of plastics and their applications.
However, there was no in-depth study of issues related to the sustainability of plastics,
the problems they can cause in the environment and the small actions that we as
individuals can take to reverse them, nor was an active and meaningful methodology
used to do so.

In order to improve this fact, a digital educational Breakout was designed and applied,
an active methodology based on games where students have to solve a set of riddles
and challenges, connected to the curriculum, in order to end up opening a padlock.
After applying this activity in four classes of 1st ESO of the center during the 3rd
quarter of the academic year 2021-2022, it has been observed that although designing
this type of methodology is complex and some changes could be made in the applied
design, in general it has been a positive experience for the students. Specifically, the
vast majority has been motivated by the activity and has actively participated in their
own learning. Moreover, thanks to this new methodology, teamwork has been
encouraged and the grades obtained in general have been positive.
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1. INTRODUCCIÓ

Si observem al nostre voltant segurament trobarem objectes que estan fets o contenen
una gran part de plàstic, això és perquè els plàstics són un dels materials més utilitzats
per a la fabricació d’objectes i sobretot productes d’un sol ús (Pérez, 2014). Des que
es van fabricar per primer cop, la seva producció ha anat en augment, provocant
patrons de consum insostenibles (Pérez, 2014).

La producció, l’ús i eliminació dels plàstics afecten directament al canvi climàtic, la
pèrdua de biodiversitat i a la contaminació del planeta Terra (United Nations, 2022). A
causa d’aquesta gran contaminació per plàstics el nostre medi ambient marí, d’aigua
dolça i el sòl es veuen amenaçats (Jia et al., 2019). Segons un estudi realitzat per
Geyer et al. (2017) només el 9% del plàstic, que s’havia produït fins aquell moment,
s’havia reciclat correctament, el 12% s’havia incinerat i finalment la major part, el 79%,
s’havia abocat en abocadors o en el medi ambient directament. En el mateix estudi
preveuen que si la tendència de producció i gestió de residus segueix com fins ara,
l'any 2050 aproximadament 12.000 milions de tones de residus els trobarem en
abocadors o en el medi ambient (Geyer et al., 2017). Actualment, trobem plàstics en
la majoria d’organismes marins (Li et al., 2018; Smille, 2017; United Nations, 2022;
Hersey, 2021) i aquests també han entrat a la cadena tròfica, arribant també als
intestins dels éssers humans (Harvey i Watts, 2018).

Tots aquests problemes ambientals han desencadenat una creixent preocupació, però
per revertir aquesta situació i fomentar un ús més sostenible dels plàstics, s’ha
d’actuar des de diferents punts (Jia et al., 2019). Per una banda, les autoritats
governamentals han de promoure iniciatives polítiques per tal de reduir l’ús
innecessari de plàstic i promoure una economia circular d’aquests, han de millorar la
gestió d’aquests residus, i a més a més han de conscienciar la població sobre la
problemàtica dels plàstics (Jia et al., 2019). Les indústries s’han de fer responsables
com a productors i a més han de dissenyar solucions més ecològiques per minimitzar
els impactes mediambientals del plàstic (Jia et al., 2019). D'altra banda,
individualment també es poden fer accions per tal de disminuït el consum i els
residus de plàstic (Jia et al., 2019).
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2. PROBLEMA / PROPOSTA DE MILLORA

Com hem comentat anteriorment, actualment els plàstics són un dels materials més
utilitzats en el nostre dia a dia, però la societat no acaba de comprendre les seves
repercussions (Jaén et al., 2019). Des de l’escola i els instituts és important educar en
un consum responsable i sostenible i dels impactes ambientals que poden passar per
no fer-ho (Jaén et al., 2019). Segons l’United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO, 2017) els sistemes educatius han de respondre a la
urgent necessitat de canviar els nostres estils de vida i manera de pensar i actuar, per
a aconseguir societats més sostenibles. Per fer-ho han de definir els objectius i
continguts d'aprenentatge i introduir didàctiques que empoderin als estudiants
(UNESCO, 2017).

En el cas del centre on s’ha dut a terme aquesta proposta docent, des de l’assignatura
de Tecnologia, només es parlava de les propietats dels materials i les seves
aplicacions, sense gairebé aprofundir, i menys amb una metodologia activa i
significativa, en la sostenibilitat dels plàstics, els problemes que poden causar en el
medi ambient i les petites accions que com a individus podem fer per revertir-ho. En
conseqüència, el propòsit d’aquest treball és millorar aquesta mancança i dificultat per
exposar als alumnes aquest contingut, utilitzant una metodologia activa i innovadora;
un Breakout educatiu digital.

En un breakout educatiu, l'alumne, per tal d'aconseguir obrir un cadenat digital, ha de
resoldre un conjunt d'enigmes i reptes, connectats amb el currículum, dins d’una trama
argumental i amb un temps determinat (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020). Els jocs
sempre s'han vist com una eina d'entreteniment i diversió, però cada vegada és més
freqüent l'ús de jocs, o d'alguns dels seus elements, en l'àmbit educatiu (Cornellà,
Estebanell i Brusi, 2020). Amb el temps s'ha pogut observar que les habilitats, les
competències i els continguts es veuen afavorits amb l'ús del joc a l’aula (Cornellà,
Estebanell i Brusi, 2020). Alguns autors, com Villalba-Ríos i Aguilar-Escobar (2020)
indiquen que gràcies a utilitzar metodologies basades en jocs, en concret el Breakout
Educatiu, els docents aconsegueixen motivar als seus estudiants fent que s'impliquin
de forma activa en el seu procés d'aprenentatge, a més a més gràcies a aquesta
metodologia es creen diferents ritmes d'aprenentatge, en un entorn on l'error està
permès. El Breakout també afavoreix el treball en equip, ajuda a augmentar el
desenvolupament de la imaginació i la creativitat, i finalment, però no menys important,
és una metodologia divertida pels estudiants (Pisabarro-Marrón i Vivaracho, 2018 citat
per Villalba-Ríos i Aguilar-Escobar, 2020). Per aquestes raons, i altres que veurem
exposades més endavant, en aquest treball es va decidir fer servir el Breakout
educatiu com a metodologia activa per exposar la sostenibilitat dels plàstics.
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL

L’objectiu general d’aquest treball és aprofundir de forma significativa en l'impacte
social i ecològic de l'ús dels plàstics en els alumnes de 1r d’ESO d’un Institut de
Catalunya. Per tal de poder dur a terme aquest objectiu principal en aquest treball es
desenvolupen els següents objectius específics:

- Dissenyar una metodologia activa per la conscienciació del reciclatge del
plàstic.

- Aplicar aquesta metodologia a l'alumnat de 1r d'ESO.
- Avaluar els resultats amb els seus punts forts-febles i aspectes a millorar.
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4. ESTAT DE L’ART I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL

4.1. METODOLOGIES ACTIVES

Les metodologies d’aprenentatge més tradicionals se centren en el professor, sent
aquest el que transmet els coneixements i els alumnes qui el reben i assimilen, actuant
de forma passiva en el seu procés d'aprenentatge (Freeman et al., 2014; Konopka et
al., 2015). En canvi, entenem com a metodologies actives aquelles tècniques,
estratègies i mètodes on els estudiants estan involucrats en el seu procés
d’aprenentatge, en lloc d’escoltar de forma passiva el docent (Freeman et al., 2014;
Konopka et al., 2015). Pel fet que alguns estudis han qüestionat l’efectivitat dels
models més tradicionals, més la necessitat que els alumnes construeixin el seu
coneixement de forma més significativa, han fet que actualment les metodologies
actives estiguin en augment (Freeman et al., 2014; Konopka et al., 2015).

Bietenbeck (2014) va veure que les metodologies més tradicionals només tenen efecte
en el coneixement acumulat i en la capacitat de resoldre problemes rutinaris, però no
en la capacitat de raonament dels estudiants. En canvi, les metodologies actives no
només es basen en el fet que els alumnes tinguin una adquisició del coneixement, sinó
també que aquests assoleixin competències relacionades en l’aplicació pràctica del
coneixement (Bietenbeck, 2014).

Trobem diferents tipus de metodologies actives entre elles podem trobar;
l'aprenentatge basat en problemes, classe invertida, el mètode d’experts, mètode del
cas, l’aprenentatge basat en jocs, entre altres.

4.2. EL JOC EN L’ENTORN EDUCATIU

Convencionalment, els jocs s’han vist com un mitjà d'entreteniment i diversió, però
cada vegada és més freqüent que els docents utilitzin els jocs, o algun dels seus
elements, a les seves classes (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020). Diferents autors
relacionen l’ús de jocs, i de videojocs, en la millora de diferents aspectes educatius
com l’atenció, la motivació, a més a més de promoure el procés d'ensenyament-
aprenentatge (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020; Villalba-Ríos i Aguilar-Escobar, 2020).

Ja el 1988 César Coll indicava que perquè un alumne pugui tenir un aprenentatge
significatiu ha de tenir una actitud favorable. Perquè aquest aprenentatge sigui
significatiu, l’estudiant necessita ser el principal protagonista del seu aprenentatge i
s’hauria de partir de les seves experiències i del seu coneixement previ (Coll, 1988
citat per Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020). Però perquè això passi, perquè els
alumnes tinguin un paper actiu en el seu aprenentatge, és molt important que estiguin
motivats i per fer-ho els docents necessiten connectar amb els interessos dels
estudiants, i els jocs i també els videojocs ho són (Cornellà, Estebanell i Brusi, 202).

Els jocs estan formats per diferents elements i es poden classificar de diferent forma,
però els autors Hunicke, Leblanc i Zubek (2004) consideren que per dissenyar un joc
s’han de tenir en compte principalment tres elements principals: les mecàniques, les
dinàmiques i l'estètica.
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- Mecàniques: com funciona el joc. Les mecàniques més conegudes són: els
punts, els nivells, els reptes, etc.  (Cornellà, Estebanell, i Brusi, 2020).

- Dinàmiques: és el que han de fer els participants tenint en compte les diferents
mecàniques del joc, és a dir, com es comporten els jugadors. Vindrien a ser les
normes del joc. La diferència entre mecàniques i dinàmiques, és que les
primeres les decideix qui dissenya el joc, en canvi, les dinàmiques ho fa el qui
juga. Les més conegudes són: gastar monedes per aconseguir una
recompensa, escollir el camí, competir, col·laborar, etc. (Cornellà, Estebanell, i
Brusi, 2020).

- Estètica: Correspon a tot allò que el jugador percep durant el joc i farà que
aquest s'impliqui. Correspon: als recursos del joc, gràfics, música, la història
/narrativa, etc. (Cornellà, Estebanell, i Brusi, 2020).

Actualment, en l'educació s'utilitzen sobretot dues metodologies diferents que es
basen en els jocs i els seus elements. Per una banda, tenim la Gamificació, que fa
servir diferents principis i elements del joc per dissenyar experiències d'aprenentatge
sense tenir el component lúdic. En segon terme l'Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ)
on es fan servir els jocs o videojocs per provocar aprenentatge. Les dues
metodologies, tot i fer servir els elements dels jocs de formes diferents, es consideren
metodologies actives que fan servir el potencial dels jocs per aprofundir en
l’aprenentatge.

4.2.1. GAMIFICACIÓ

La paraula gamificació ha estat definida per diferents autors al llarg dels anys.
Deterding et al. (2011) van definir la gamificació com “a l’ús en un context no lúdic de
diferents elements de disseny del joc”. Zichermann i Cunningham (2011) van
puntualitzar que la gamificació “es fan servir les tècniques/mecàniques del joc per
atraure els usuaris i resoldre problemes”. Kapp (2012) va considerar que la gamificació
és "l'ús de dinàmiques, mecàniques i estètiques pròpies del joc en entorns no lúdics
per comprometre les persones, motivar la seva acció i promoure el seu aprenentatge i
resolució de problemes" (citat per Cornellà, Estebanell, i Brusi, 2020; Serrat-Antolí,
2016). El 2014 Oriol Ripoll, especificava que: "Si l'objectiu de la gamificació és incidir
en la motivació d'algú per a aconseguir que tingui un comportament determinat, aquest
usuari hauria d'estar en el centre de la definició i del pensament de qui dissenya una
acció ludificada. Gamificar és fer viure experiències de joc en un entorn no lúdic. La
gamificació es mesura pel gaudi del jugador durant el procés" (Ripoll, 2014). En
definitiva l'Oriol Ripoll ho resumeix com que gràcies a la gamificació, l'aprenentatge és
viscut com un joc. Així doncs, podem entendre que en la gamificació no es tracta
d’aplicar jocs en un entorn no lúdic, sinó que es tracta d'utilitzar els diferents elements
del joc, per fer que l’activitat docent sigui més motivadora i, per tant, l’aprenentatge
més significatiu.

En educació quan es dissenyen propostes docents gamificades es planteja que els
estudiants ho visquin com un joc fent servir diferents elements dels jocs a l'hora de
dissenyar aquestes experiències (Cornellà, Estebanell, i Brusi, 2020). Aquests
elements podrien ser per exemple; donar puntuacions, que puguin escollir un avatar,
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que se’ls doni alguna recompensa o insígnia... És important considerar que per poder
dissenyar una activitat de gamificació no és necessari que els docents facin servir tots
els elements dels jocs, el docent ha de fer ús d’aquells que consideri interessants per
la seva proposta docent (Cornellà, Estebanell, i Brusi, 2020).

4.2.2. APRENENTATGE BASAT EN JOCS

L'aprenentatge basat en jocs (ABJ) normalment s'entén com a l'aprenentatge, en un
context educatiu, a través dels jocs. Normalment, són jocs ja existents on les seves
mecàniques, que ja estan establertes, s'adapten pels professors (Cornellà, Estebanell i
Brusi, 2020). En definitiva, es considera que l’ABJ és afrontar diferents objectius
d'aprenentatge, utilitzant el joc com a instrument principal. Quan gamifiquem l’aula el
que fem és introduir elements dels jocs, és a dir “disfressem” la classe de joc, en canvi,
quan apliquem l’ABJ el que fem és utilitzar els mateixos jocs (digitals o no).

Alguns jocs han set creats específicament per ser usats en un entorn educatiu, però no
és necessari que ho siguin per poder-los fer servir en l'ABJ. Els jocs comercials que
trobem al mercat també els podem fer servir, segurament incorporant algun canvi per
poder-se adaptar als objectius plantejats pel docent (Cornellà, Estebanell i Brusi,
2020).

4.2.3. ESCAPE ROOM / BREAK OUT

En els últims anys els Escape Room i els Breakout educatius han esdevingut molt
populars en l’àmbit escolar. En els dos casos l'alumne per tal d'aconseguir un objectiu
final (sortir d'una habitació o obrir una caixa) ha de resoldre un conjunt d'enigmes i
reptes, dins d’una trama argumental i amb un temps determinat (Cornellà, Estebanell i
Brusi, 2020).

A la literatura hi ha discrepàncies sobre si els escape room i els breakout educatius es
consideren gamificació (García-Lázaro, 2019; Fuentes, 2019) o aprenentatge basat en
jocs (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020). En tots els casos són metodologies que
utilitzen el joc com a base per afavorir l’aprenentatge dels alumnes.

És interessant diferenciar entre els dos termes abans esmentats:
- Escape Room educatius: Els alumnes han d'aconseguir sortir d'un espai

tancat. Per poder fer-ho hauran de desxifrar un conjunt d'enigmes i preguntes,
relacionats amb la trama argumental, normalment dins del temps establert.
Habitualment es porten a terme durant una sessió (Cornellà, Estebanell i Brusi,
2020).

- Breakout educatius: Els alumnes han de superar un conjunt de reptes
relacionats en una temàtica concreta, però, en aquest cas no han d'aconseguir
sortir de cap habitació, sinó que l'objectiu final és aconseguir a partir de
resoldre problemes, preguntes o reptes, obrir algun objecte que ha estat tancat
amb diferents cadenats (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020; Negre i Carrión,
2020). Es poden dur a terme en una sessió o en sessions seguides al llarg
d'una unitat didàctica. És interessant remarcar que com que els breakout
educatius necessiten menys elements decoratius acostumen a ser més popular
entre els docents.
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Tant els Escape rooms com els Breakouts educatius poden ser en format digital, en
aquests casos els alumnes, gràcies els seus ordinadors o dispositius electrònics,
poden superar els diferents reptes i acabat descobrint els codis. Alguns autors
consideren que aquest format també té un gran potencial educatiu i que els docents
haurien d'aprofitar-ho (Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020).

Segons Galanis i Duckworth (2016) l’aprenentatge significatiu augmenta gràcies al fet
que amb el Breakout es poden treballar diferents habilitats, actituds i coneixements
(Galanis i Duckworth, 2016 citat per Villalba i Aguilar, 2020). Aquestes dues primeres
autores també van elaborar la infografia (Figura 1) on es veuen fins a 10 motius pels
quals s'hauria d'utilitzar el Breakout en l’àmbit educatiu (que també es podria
extrapolar al escape room). Aquests motius són:

1. Són divertits per tothom,
2. Tenen la capacitat d'adaptar-se a qualsevol contingut curricular,
3. Promouen la col·laboració i el treball en equip,
4. Desenvolupen el pensament crític i l'habilitat per a resoldre problemes,
5. Milloren la competència verbal,
6. Desafien als jugadors a perseverar,
7. Construeixen pensament deductiu,
8. L'alumnat aprèn a treballar sota pressió
9. L’alumnat és el protagonista de l'aprenentatge (està centrat en l'estudiant)
10. És un aprenentatge basat en la recerca.

Figura 1. Infografia amb 10 raons per utilitzar Breakout educatiu (Maria Galanis i Sylvia Duckworth). Font:
Duckworth (2016). Consultat el dia 30 de maig de 2022.

Un dels èxits dels Escape Rooms i/o Breakouts educatius és que són activitats que
promouen diferents aspectes dels alumnes a diferents nivells (Palomo, 2019; Brusi i
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Cornellà, 2020). Per una banda, promouen diferents aspectes a nivell intel·lectual, com
podrien ser el pensament lògic, l’atenció, la concentració, el pensament crític, entre
altres. També potencien altres aspectes més emocionals, com podria ser l'empatia i la
resiliència, ja que moltes vegades han de fer els reptes més d’un cop. Finalment,
també promouen aspectes més socials, com poden ser el treball col·laboratiu i en
grup, promovent el lideratge i aprendre a delegar (Palomo, 2019; Brusi i Cornellà,
2020). A més a més, a part de les competències transversals, tant els Escape room
com els Breakout permeten integrar diferents continguts específics de diversos àmbits
(Brusi i Cornellà, 2020).

4.2.4. ELEMENTS DEL DISSENY D’UN BREAKOUT EDUCATIU

Com tota activitat docent, el breakout necessita un procés previ de disseny i
planificació. Fer un bon disseny no és fàcil, ja que s’ha de combinar de forma
adequada els elements del joc i que els alumnes es diverteixin amb que els alumnes
assoleixin correctament els objectius d’aprenentatge.

Com comenten Brusi i Cornellà (2020) i Palomo (2019) per dissenyar un breakout
s’han de tenir en compte els següents elements:

Destinataris
És essencial, quan es dissenya aquest tipus d'activitat, tenir en compte a qui va
dirigida i que tant el tema, com la mecànica del joc, siguin adients als coneixements,
capacitats i habilitats dels jugadors (Brusi i Cornellà, 2020).

Objectius
En un primer moment és clau aclarir el motiu pel qual es vol fer aquesta activitat, a part
de per innovar i utilitzar estratègies diferents en l’aula. Els objectius pel qual es vol fer
poden ser diversos, com: introduir un tema, consolidar algun contingut o per avaluar,
entre altres, i totes les opcions són correctes (Brusi i Cornellà, 2020). És important
limitar aquests objectius i adaptar-los als alumnes, a la matèria, a l’espai i al temps
(Palomo, 2019).

Continguts/ Competències
Palomo (2019) comenta que, tot i que els escape room educatius, aplicable també als
breakouts educatius, estan basats en el joc, no ens hem d'oblidar que aquesta
metodologia només té sentit si ho relacionem amb diferents continguts curriculars.
Aquest tipus de metodologia permet desenvolupar altres competències de l'àmbit
personal com podrien ser: el treball en equip, el pensament lògic, creatiu i crític,
capacitat d'organització i de prendre decisions, habilitats comunicatives, empatia...
(Brusi i Cornellà, 2020; Palomo, 2019)

Narrativa
La narrativa és la trama en el qual es basarà tot el joc. Aquesta ha d'estar molt ben
definida (sense contradiccions) amb una situació inicial i un argument que permetin
contextualitzar la situació (Brusi i Cornellà, 2020). Aquesta història, en què es basa el
breakout, és molt important per poder motivar als alumnes des d'un inici.
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Mecànica i dinàmiques del joc
És rellevant que les mecàniques i les dinàmiques del joc estiguin ben definides, això
ens permetrà que els participants es motivin i s'impliquin més a l'activitat, i en
definitiva, tinguin un aprenentatge més significatiu (Brusi i Cornellà, 2020).

Les dinàmiques poden ser individuals o en grup i els jugadors poden adoptar diferents
rols (Brusi i Cornellà, 2020). Les mecàniques del joc han de ser simples i clares perquè
les puguin comprendre tots els participants. Per fer un bon disseny s’ha de definir
clarament: el nombre de components de l'equip, quines accions han de fer i quines
normes han de seguir, quins consells es poden facilitar, entre altres (Brusi i Cornellà,
2020). Les mecàniques poden utilitzar tant suports digitals, analògics o una
combinació dels dos (Brusi i Cornellà, 2020).

Segons alguns experts l’equilibri entre la mecànica del joc i la narrativa s’explica amb
la teoria de flux elaborada l'any 1990 per Mihály Csíkszentmihályi (citat per Cornellà,
Estebanell i Brusi, 2020). En aquesta teoria Csíkszentmihályi indicava que podem
arribar a un estat mental de flux quan les idees i les accions van sorgint sense la
necessitat de pensar-ho, quan estem centrats a gaudir de l'activitat que estem fent
(citat per Cornellà, Estebanell i Brusi, 2020). Entenem doncs que el canal de flux és un
equilibri entre l'ansietat i l'avorriment (Figura 2).

Figura 2.  El flow channel o canal de flux (Csikszentmihalyi, 1990) Font: Cornellà, Estebanell i Brusi,
2020).

L’estat de “flow” s’aconsegueix quan estem immersos en l’activitat que estem fent.
Aquest flux crea un ambient que mentè al participant en tensió i que li permet avançar
sense que s'adoni de l’esforç. En definitiva, quan dissenyem un escape room o
breakout educatiu és important, per una banda, que la trama argumental sigui atractiva
i atrapi als jugadors i que durant el desenvolupament de l'activitat hi hagi un equilibri
entre les capacitats dels jugadors i el nivell dels reptes (Brusi i Cornellà, 2020).

Els reptes
Wiemker, Elumir i Clare (2016) assenyalen que podem dissenyar els Breakout o
Escape room de tres formes diferents segons el tipus de patró que segueixen (Figura
3):
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1. Model lineal: els reptes segueixen un ordre, has de desbloquejar el primer per
poder seguir al següent.

2. Model obert: els reptes no segueixen cap ordre i és l’usuari que decideix en
quin ordre es resolen.

3. Model multilineal: És la combinació dels dos anteriors. Alguns reptes s’han de
seguir de forma lineal, mentre que altres es poden fer sense ordre.

Figura 3. Patrons lineals, oberts i multilineals per dissenyar escape rooms o breakout educatius descrit per
Wiemker et al., 2016 Font: Cornellà, Estebanell i Brusi (2020).

És interessant que els reptes no es basin simplement en simples preguntes sinó que
aquests siguin diversos i que permetin desenvolupar diferents tipus d'habilitats als
alumnes, ja que així atenem a la diversitat que hi haurà a l'aula (Palomo, 2019).

Recompenses i avaluació
És important definir quina serà la recompensa final, si simplement serà assolir
l'objectiu inicial d'obrir el cadenat o sortir de l'habitació o si hi haurà algun altre tipus
d'incentiu com obtenir punts, classificacions, etc. És rellevant que la recompensa final
motivi als alumnes, però que no sigui massa valuosa, ja que sinó els alumnes només
se centraran a guanyar i no en el procés d’aprenentatge (Palomo, 2019).
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5. METODOLOGIA DEL TREBALL (I PLANIFICACIÓ)

5.1. PROPOSTA DOCENT

5.1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA DOCENT

Aquesta activitat s’ha plantejat per un Institut de Catalunya pel curs acadèmic de 1r
d’ESO durant el 3r Trimestre dins l’assignatura de Tecnologia per la unitat didàctica de
Materials Plàstics.

Es tracta d’una activitat en format de breakout digital model multilineal per treballar la
sostenibilitat dels plàstics. Aquesta activitat s’ha anomenat, Plastic escape, i la missió
principal dels alumnes és salvar el planeta terra superant tres missions (amb diferents
reptes dins) amb les quals han d’acabar descobrint un codi per poder desbloquejar un
cadenat virtual final.

Tots aquells grups d’alumnes que han aconseguit salvar el planeta a temps se’ls ha
deixat descartar una de les preguntes de l'examen final del trimestre.

5.1.2. CONTINGUTS, COMPETÈNCIES, CRITERIS D’AVALUACIÓ I
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

A continuació s’exposen les competències, els continguts curriculars, els continguts
clau i els criteris d’avaluació que s’han treballat en aquesta sessió segons el DECRET
187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària
Obligatòria.
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Títol: Plastic Escape Curs: 1r d’ESO
Matèria: Tecnologia

Temporització: 1 sessió (60 min) al 3r Trimestre

CONTINGUTS

Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.

COMPETÈNCIES

Competències de l’Àmbit Cientificotècnic Competències Transversals

● Cientificotècnic

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana.
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana
amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i
accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en
l’impacte mediambiental.

● Personal

Dimensió aprendre a aprendre.
Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin
afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida

CONTINGUTS CLAU

Continguts clau de l’Àmbit Cientificotècnic: Continguts clau de l’Àmbit Personal:

19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat

23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i
contaminants industrials.

Habilitats i actituds per al treball en grup: assumpció de rol,
assertivitat, empatia, escolta activa, responsabilitat, etc.

Dinàmiques de cohesió de grup i col·laboratives: “el blanc i la
diana”, “la maleta”, debats, taules rodones, pluges d’idees,
Phillips 66, assemblees, trencaclosques (jigsaw), discussions
dirigides, treball per parelles, grups de discussió, jocs de rol, etc.
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CRITERIS
D’AVALUACIÓ
(del currículum)

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

(OA)

INDICADORS DE RESULTATS

Nivell 4
(Assoliment
Excel·lent)

Nivell 3
(Assoliment

Notable)

Nivell 2
(Assoliment
Satisfactori)

Nivell 1 (No
Assoliment)

A. Valorar la necessitat
de fer un ús responsable
dels materials respecte
de la sostenibilitat,
evitant el
malbaratament.

OA1. Identificar els
diferents impactes dels
plàstics en el medi
ambient

Identifica la majoria
(+ 4) dels diferents
impactes dels
plàstics en el medi
ambient.

Identifica alguns
entre dos i tres dels
diferents impactes
dels plàstics en el
medi ambient.

Identifica un dels
diferents impactes
dels plàstics en el
medi ambient.

No identifica cap
dels diferents
impactes dels
plàstics en el medi
ambient.

B. Proposar mesures de
reciclatge de materials
incloses en la
construcció d’objectes.

OA2. Enumerar accions
diàries per reduir l’ús de
plàstics al nostre dia a
dia.

Sap enumerar
moltes (+ 4) accions
diàries per poder
reduir el nombre de
plàstics.

Sap enumerar entre
dues i tres accions
diàries per poder
reduir el nombre de
plàstics.

Sap enumerar una
acció per poder
reduir el nombre de
plàstics.

No sap enumerar
cap acció diària
per poder reduir el
nombre de
plàstics.

OA3. Identificar el
procés de reciclatge
correctament.

Identifica el procés
de les 3R (significat i
ordre). Classifica els
residus al contenidor
corresponents.

Identifica el procés
de les 3R (significat
i ordre) però no sap
classificar tots els
residus al
contenidor
corresponent.

Identifica el procés
de les 3R a mitges,
només significat i/o
ordre

No sap identificar
el procés de les
3R.

C. Treballar en grup OA4. Participar de
forma activa en la
resolució dels reptes
aportant idees i ajuda.

Molt bona
participació en la
resolució dels reptes
respectant els
acords i les
decisions que es
prenen com a grup.

Participació
adequada en la
solució dels reptes
però no sempre
respectant els
acords i les
decisions del grup.

Poca participació en
la resolució dels
reptes.

Gairebé mai
participa de forma
activa en la
resolució dels
reptes.

Taula 1. Taula amb els continguts, les competències els criteris d'avaluació i objectius d'aprenentatge del breakout digital Plastic Escape. Font pròpia.
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5.1.3. TEMPORITZACIÓ DE LA PROPOSTA DOCENT

Aquesta activitat ha estat programada per una sessió de 60 minuts de l’hora A (classe
sencera) seguint la temporització següent:

Sessió Espai Materials i recursos Temp. Agrup. OA Recurs
d’avaluació

Sessió 1- Plastic Escape

Introducció activitat
Presentació de l’activitat, indicant
els objectius didàctics i els criteris
d’avaluació generals. Explicació
de què consisteix el joc.

Aula Projector i ordinador de la
classe
Presentació dels continguts
(Annex 10.1.1.)

10 min Grup
classe

OA1
OA2
OA3
OA4

No
avaluable

Plastic Escape-Breakout digital
Breakout digital que parla sobre
diferents impactes ambientals
dels plàstics, la norma de les 3-5R
i sobre quines accions podem fer
al nostre dia a dia per reduir-ne el
seu ús.

Aula Ordinadors per cada grup.
Breakout digital: Plastic
Escape.
Fitxa d’ajuda per seguir
durant l’activitat (Annex
10.1.2.)

35 min Grups
de dos
o tres

Observació
mitjançant
taula
d’observació
(Annex
10.2.3)

Qüestionari final
Qüestionari final (test avaluatiu,
autoavaluació i coavaluació de
l’activitat i una enquesta d’opinió i
motivació de la sessió).

Aula Ordinadors per cada grup.
Google Forms amb:
- Test avaluatiu (Annex

10.2.1.)
- Rúbrica

d’auto/coavaluació
(Annex 10.2.2.)

- Enquesta d'opinió (Annex
10.3.2.)

15 min Grups
de dos
o tres

Avaluació
test final i
rúbrica
d’auto/coava
luació.

Taula 2. Temporització de la sessió del Breakout digital Plastic Escape. Font pròpia.

Els alumnes s'han agrupat en grups de dues o tres persones de forma heterogènia. Per
fer els grups s’han utilitzat els grups ja formats prèviament per altres activitats de
l’assignatura. Aquests grups els va formar el professor de Tecnologia tenint en compte
les preferències dels alumnes, però alhora fent els canvis necessaris perquè fossin
grups heterogenis.

Al final de l’activitat els alumnes han realitzat: un formulari de Google forms amb una
enquesta de satisfacció de l’activitat (Annex 10.3.2.), una rúbrica de coavaluació i
autoavaluació (Annex 10.2.2.) i un test avaluatiu curt (Annex 10.2.1.).

5.1.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per poder arribar a tota a la diversitat dins l’aula s’han proposat diferents accions:
- Els grups han set heterogenis, perquè aquells alumnes que ho poguessin

necessitar tinguessin una ajuda dins del grup.
- Els objectius de l’activitat i les missions s’han explicat de veu abans de

començar utilitzant un recurs visual i, a més a més, estan escrites al joc, per
tant, se’ls ha donat diferents formats per tots aquells alumnes que ho necessitin.
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- S’han tingut en compte un conjunt de mesures en el text del Breakout digital i
en els qüestionaris finals:

● La lletra és gran i espaiada.
● S’han subratllat en negreta les paraules claus.
● S’ha valorat si l’alumne necessitava més temps.

A més a més, en el qüestionari final també:
● S’han combinat preguntes de resposta oberta amb preguntes tipus test.

- S’han presentat activitats d’ampliació pels alumnes que ho poguessin
necessitar. Aquells alumnes que han acabat abans que els seus companys i
han tingut interès, han pogut realitzar una pantalla extra dins del joc, on
s'amplien conceptes de la norma de les 3R.

- S’ha proporcionat ajuda aquells alumnes que ho poguessin necessitar. El
docent ha fet seguiment dels grups i si s’ha detectat que s’havien encallat en
algun punt o el grup ha demanat ajuda, se’ls ha ajudat donant-los alguna pista
per poder continuar amb el breakout educatiu.

5.1.5. AVALUACIÓ

Els alumnes han set avaluats durant tota l’activitat de forma contínua a partir de
l’observació a l’aula mitjançant una taula d’observació (Annex 10.2.3.), la rúbrica
d’autoavaluació i coavaluació (Annex 10.2.2.) i també a partir dels resultats obtinguts
a un test final (annex 10.2.1.) utilitzant els nivells d’avaluació de la Taula 1. El pes
avaluatiu ha set: autoavaluació 20%, coavaluació 20% i avaluació del docent 60%.

5.2. VALORACIÓ PROPOSTA DOCENT

Per a poder valorar l’assoliment dels objectius plantejats prèviament a partir de la
proposta docent s’han utilitzat els següents instruments:

- Enquestes de satisfacció/ d’opinió: Els alumnes han contestat enquestes
(Annex 10.3.2.) per poder conèixer el seu nivell de motivació envers la proposta
docent i identificar els punts forts i febles del disseny de l’activitat.
L’enquesta ha consistit en deu preguntes. Cinc d’aquestes preguntes tenien
quatre possibles respostes (molt, bastant, poc, gens). Aquestes preguntes als
alumnes deien el següent:

● Us ha agradat l’activitat?
● Creieu que us ha servit per entendre millor els conceptes de

sostenibilitat dels plàstics?
● Us ha passat ràpid el temps que ha durat l’activitat?
● Heu tingut suficient temps per resoldre tots els reptes?
● Heu trobat fàcils els reptes?

A més a més, també se’ls ha preguntat una pregunta que podien respondre
amb un “sí”, “no” o “indiferent”:

● Us agradaria que introduïssin activitats d'aquest estil en altres
assignatures?

Finalment, se’ls ha fet quatre preguntes amb respostes obertes que conte:
● Quins reptes heu trobat més fàcils?
● Quins reptes heu trobat més difícils?
● Què és el que més us ha agradat de l’activitat?
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● Què és el que menys us ha agradat de l’activitat?
Les preguntes de resposta tancada, cada alumne ha tingut l'opció de contestar
de forma individual, en canvi, a les de resposta oberta les respostes han sigut
per grup.

- Taula d’observació El professorat ha omplert una taula (annex 10.3.1) per
valorar la implicació dels alumnes en l’activitat i, a més a més, per veure els
punts forts i febles de la proposta docent. La taula consisteix en quatre apartats
principals (Implicació, Treball en grup, Temps i Reptes) que inclouen diferents
preguntes (vegeu annex 10.3.1), amb quatre opcions de resposta (tots els
membres del grup, la major part del grup, la menor part del grup, cap membre
del grup) i amb un apartat d’observacions.

- Les qualificacions dels alumnes de la proposta docent. Per entendre
l’assoliment dels continguts s’han utilitzat els criteris descrits a l’apartat 5.1.5.

Per a interpretar la implicació dels alumnes s’han estudiat la seva motivació i el seu
assoliment dels continguts tenint en compte les seves qualificacions de l'activitat, les
taules d’observació docent i l’opinió dels estudiants en les enquestes. Per a valorar si
la proposta docent ha estat dissenyada correctament s’han considerat les taules
d’observació docents i les enquestes d’opinió als alumnes.

És important aclarir que en el present treball ens referim a avaluació com a les
mesures per determinar la qualificació dels alumnes en la proposta docent. En canvi,
valoració com a les mesures per determinar si el treball ha assolit els objectius
prèviament plantejats.
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6. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

Aquesta proposta didàctica s’ha dut a terme durant el tercer trimestre del curs
2021-2022. A continuació es descriu el seu desenvolupament seguint els apartats que
necessita un disseny de breakout anteriorment especificat (4.2.4).

6.1. DESTINATARIS

Aquesta activitat s’ha dut a terme a quatre classes d’alumnes de 1r d’ESO durant el 3r
Trimestre, dins l’assignatura de Tecnologia per la unitat didàctica de Materials Plàstics.
Els grups consistien en el següent nombre d’alumnes, el grup 1 (16 alumnes), grup 2
(14 alumnes), grup 3 (16 alumnes) i grup 4 (16 alumnes).

6.2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I COMPETÈNCIES

A l’apartat 5.1.2. d’aquest treball es troben els continguts, els objectius d’aprenentatge
i els criteris d’avaluació utilitzats durant el desenvolupament d’aquesta proposta
didàctica.

Abans de començar el joc als alumnes se’ls ha presentat com se’ls avaluava aquesta
activitat i per fer-ho s’ha fet mitjançant aquesta taula (Taula 3). El contingut de la taula
és el mateix que la rúbrica d’avaluació del docent (Taula 1) però presentat de forma
més atractiva.

MEDALLA D’OR
(ASSOLIMENT
EXCEL·LENT)

MEDALLA DE
PLATA

(ASSOLIMENT
NOTABLE)

MEDALLA DE
BRONZE

(ASSOLIMENT
SATISFACTORI)

SENSE
MEDALLA (NO
ASSOLIMENT)

MEDALLA
IMPACTES

Identifica la
majoria (+ 4) dels
diferents impactes
dels plàstics en el

medi ambient.

Identifica
alguns entre

dos i tres dels
diferents

impactes dels
plàstics en el
medi ambient.

Identifica un dels
diferents

impactes dels
plàstics en el
medi ambient.

No identifica cap
dels diferents
impactes dels
plàstics en el
medi ambient.

MEDALLA ACCIONS
DIÀRIES

Enumera moltes
(+ 4) accions

diàries per poder
reduir el nombre

de plàstics.

Enumera entre
dues i tres

accions diàries
per poder reduir

el nombre de
plàstics.

Enumera una
acció per poder
reduir el nombre

de plàstics.

No enumera cap
acció diària per
poder reduir el

nombre de
plàstics.

MEDALLA
RECICLATGE

Identifica el
procés de les 3R
(significat i ordre).

Classifica els
residus al
contenidor

corresponents.

Identifica el
procés de les
3R (significat i
ordre) però no
sap classificar
tots els residus
al contenidor
corresponent.

Identifica el
procés de les 3R
a mitges, només

significat i/o
ordre

No sap
identificar el

procés de les
3R.
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MEDALLA
COL·LABORADORS

Molt bona
participació en la

resolució dels
reptes respectant

els acords i les
decisions que es

prenen com a
grup.

Participació
adequada en
la solució dels
reptes però no
sempre
respectant els
acords i les
decisions del
grup.

Poca participació
en la resolució

dels reptes.

Gairebé mai
participa de

forma activa, en
la resolució dels

reptes.

Taula 3. Nivells d’avaluació pel Breakout digital Plastic Escape. Font pròpia.

6.3. ESPAI I TEMPS

Aquesta activitat s’ha dut a terme a l’aula però de forma digital mitjançant ordinadors.
El breakout digital s’ha dissenyat mitjançant l’eina de Genial.ly, que és una plataforma
que permet crear continguts interactius.  L'activitat es troba en el següent enllaç:
https://view.genial.ly/626aca46a9c70800121c9ec1/interactive-content-copia-esc
ape-game-plastics-v1

Després d’explicar als alumnes en què consistia la sessió, què era un breakout, els
objectius didàctics i criteris d’avaluació de la sessió durant 10 minuts, els alumnes han
disposat de fins a 35 minuts per realitzar el Breakout digital, Plastic escape. El temps
restant ha set per dur a terme el test final i enquestes de satisfacció. El temps s’ha
projectat a la pissarra per crear més suspens i perquè els alumnes puguin controlar el
temps que els falta per acabar. La majoria de grups han tingut temps a fer tot el que
estava plantejat, tot i que alguns no han acabat fent les enquestes finals (11 de 62
alumnes).

6.4. NARRATIVA

El context del joc situa als alumnes en un problema ambiental actual on els plàstics
estan envaint al planeta Terra. En aquest escenari els alumnes són els Ministres
d'afers plàstics d’un altre planeta que venen a la Terra per donar als humans un
conjunt de consells per poder salvar el planeta Terra. Però quan la nau dels Ministres
entra a l’atmosfera contaminada de la Terra, explota, fent que el codi per poder obrir el
cofre, que conté les diferents instruccions pels terrestres, quedi repartit pel planeta
Terra. Els protagonistes se salven, però ara han de buscar les diferents parts del codi
que permeten obrir el cofre abans que no sigui massa tard.

6.5. MODEL

En aquest Breakout digital s’ha utilitat un model multilineal, on la missió principal dels
alumnes és superar tres missions principals (amb diferents reptes dins), per poder
acabar obrint el cadenat final. No hi havia cap ordre per resoldre les tres missions, es
pot començar per qualsevol de les tres, però un cop dins d’elles sí que s’han de
resoldre els diferents reptes en un ordre concret.
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6.6. REPTES

El breakout digital consisteix en un conjunt de diferents pantalles que els alumnes han
hagut d’anar superant.

Pantalles inicials: Quan els alumnes entren en el breakout digital se’ls presenta una
pantalla on han de prémer iniciar, per poder començar el joc. A continuació apareixen
dues pantalles on se’ls exposa la missió que han d’assolir i fent clic a la icona dels
engranatges se’ls mostra com es valora l’activitat. Un cop revisades les pantalles
introductòries van a parar a una pantalla, que anomenarem pantalla inicial, on hi ha el
planeta terra (Figura 4).

Figura 4. Pantalla inicial del Breakout digital Plastic Escape. Font pròpia

Des d’aquesta pantalla inicial (Figura 4.) els alumnes, els Ministres d’afers plàstics,
han d’anar viatjant per tres continents del planeta Terra (Amèrica, Europa i Àfrica), i
anar superant els reptes que s’hi aniran trobant, amb la finalitat de trobar el codi que
necessiten per obrir el cofre amb les instruccions pels humans. A més a més, durant
els diferents punts del planeta també descobriran un conjunt d'informacions sobre els
diferents impactes que causen els plàstics al planeta Terra. Per poder diferenciar
aquests missatges d’altres informacions dins del joc, aquests tenen un símbol d’una
bombeta a davant. Poden viatjar pel planeta en l’ordre que ho prefereixin.

Continent americà: En aquesta part del planeta entendran la llei de les 3 R (Reduir,
Reutilitzar i Reciclar) i l’ordre en què s’ha de seguir. La llei de les 3 R ens explica com
hem de tractar aquells productes que consumim. Per fer-ho han de descobrir un
enigma amagat a la pantalla (Figura 5) on han de veure que necessiten posar les 3R
per ordre i així poder trobar el codi que als acabarà donant el valor de la figura
geomètrica rodona. A la figura 6 podem veure els passos principals que hauran de
seguir els alumnes per poder passar-se aquest repte. L'enigma el descobriran al punt 2
arrossegant el cartell. En el punt 1, aconsegueixen la pista de l’ordre correcte que han
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de col·locar les 3R i finalment en el punt 3 és la cabina de telèfon on han d'introduir el
codi que han obtingut posant en ordre el punt 2.

En entrar al punt d’Amèrica els alumnes també descobriran alguns dels impactes
ambientals que causen els plàstics, en aquest punt veuran que els plàstics augmenten
el canvi climàtic i la contaminació i que els plàstics poden actuar com a vehicles de
dispersió de microorganismes, de flora i fauna a altres sistemes no adaptats a ells.

Figura 5. Enigma que han de resoldre per poder aconseguir el codi que finalment els permetrà trobar el
valor de la figura rodona en el Breakout digital: Plastic Escape.  Font pròpia

Figura 6. Pantalla principal del punt Amèrica del Breakout digital: Plastic Escape. Els números 1, 2 i 3 no
formen part del joc, s’han incorporat per poder explicar el joc més fàcilment.  Font pròpia
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Continent europeu: En entrar a Europa, en primer lloc, es trobaran en una pantalla on
hauran d’entrar a una casa encantada i en entrar es trobaran al rebedor de la casa
(Figura 7). En aquesta pantalla sembla que alumnes puguin escollir a quina habitació
poden entrar, però realitat no poden, ja que necessiten la informació de l’habitació que
està escales amunt (Figura 8) per poder desbloquejar la contrasenya de l’habitació de
la planta baixa (Figura 9).

Figura 7. Rebedor de la casa encantada del punt Europa del Breakout digital Plastic Escape.  Font pròpia

Un cop entren a l’habitació del primer pis es troben una habitació amb un piano (Figura
8). Aquí han de moure la llum fins a descobrir un missatge ocult que els dirà tres tipus
de plàstics diferents (prèviament estudiats a l’aula) i que facin clic. En entrar veuran un
llistat de plàstics amb el seu nombre corresponent (revisió d’aspectes estudiats a
teoria) i una breu explicació sobre la recollida selectiva, i què passa amb els plàstics
que no es poden reciclar. Amb aquesta informació han de relacionar els plàstics que
veien quan s’il·luminava la pantalla (PS, PET, PVC) amb el seu número i introduir-ho al
teclat del piano. Amb això aconseguiran una pregunta de teoria (Quins són els tipus de
plàstics que es poden reciclar aplicant calor?) que resolent-la podran entrar a la
següent habitació.

En entrar a l’habitació inferior (Figura 9) quan cliquen a la màquina d’escriure els
demana que posin una contrasenya i han de posar la que han obtingut a l’habitació de
dalt. Un cop dins els apareix una operació matemàtica que han de resoldre relacionant
el que s’ha de tirar a cada contenidor de reciclatge amb el contenidor corresponent.
Amb això podran saber el valor del triangle.

En entrar al punt d’Europa els impactes ambientals que es trobaran en aquest punt
seran: que els plàstics contaminen l'aire, el sòl i l'aigua i que el reciclatge dels plàstics
no és fàcil i que a més a més, a mesura que es van reciclant, els plàstics van perdent
propietats.
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Figura 8. Punts principals de l’habitació superior del punt Europa del Breakout digital Plastic Escape. Font
pròpia.

Figura 9. Planta inferior després d’introduir el codi obtingut a la planta superior del punt Europa del
Breakout digital Plastic Escape.  Font pròpia.
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Continent africà: En entrar a Àfrica es trobaran un far, aquest està tancat i per poder
entrar han de contestar un conjunt de preguntes que trobaran clicant al mar que van
sobre les illes de plàstic als oceans. Un cop contestades correctament se’ls donarà el
valor del rombe i a més a més podran entrar al far. Al far hauran de pujar unes escales
per acabar entrant a una habitació. Allà hauran de fer clic a la finestra on els portarà al
cel on gràcies a la llum de la lluna podran descobrir diferents accions que poden fer al
seu dia a dia per reduir els plàstics d’un sol ús (Figura 10). En l'últim missatge veuran
el valor del símbol quadrat.

En aquest punt els impactes ambientals que aniran obtenint seran: que els plàstics
quan estan exposats a la llum solar emeten gasos que contribueixen a l'efecte
hivernacle i que els plàstics afecten la cadena tròfica.

Figura 10. Una de les pantalles del continent africà del Breakout digital: Plastic Escape.  Font pròpia.

Pantalla final: En aquest punt, després d’haver superat les tres pantalles dels
diferents continents, ja hauran aconseguit els valors de les quatre figures
geomètriques del codi. Aquests valors els hauran de posar per ordre (indicat a la
pantalla inicial, Figura 4) i introduir-los en el cadenat. Un cop introduït aniran a parar a
la pantalla final (Figura 11). En aquest punt, ja podran enviar les instruccions als
terrícoles, i per fer-ho aniran a parar a un Google forms on hauran de contestar un
conjunt de preguntes sobre els plàstics (annex 10.2.1.), omplir unes preguntes
d’autoavaluació i coavaluació (annex 10.2.2.) i finalment fer una enquesta d’opinió de
l’activitat (annex 10.3.2.). Finalment, un cop enviades les enquestes, tindran l'opció de
fer una pantalla extra ubicada al continent asiàtic (Figura 12).
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Figura 11. Pantalla final del Breakout digital Plastic Escape. Aquí poden, per una banda, enviar les
instruccions, i entrar al Google forms, i per l’altre fer la nova missió opcional. Font pròpia.

Continent Asiàtic: En entrar al punt d’Àsia, pantalla opcional, se’ls presentarà una
nova missió. En aquest cas durant les missions hauran perdut els passaports i sense
ells no poden agafar el següent vol per tornar al seu planeta. Durant aquest punt
(Figura 12) hauran de resoldre uns mots encreuats relacionant els conceptes de les 5
R (Reflexionar, Reparar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar). Un cop complet els mots
encreuats sabran a qui han de trucar per poder recuperar el seu passaport i
desbloquejar la pantalla.

Figura 12. Mots encreuats que s’ha de resoldre en la pantalla del continent asiàtic del Breakout digital;
Plastic Escape.  Font pròpia

6.7. RECOMPENSA

Tots aquells grups d’alumnes han aconseguit salvar el planeta a temps se’ls ha deixat
descartar una de les preguntes de l'examen final del trimestre.
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7. RESULTATS OBTINGUTS

7.1. IMPLICACIÓ DELS ALUMNES EN LA PROPOSTA DOCENT

Per entendre la implicació dels alumnes en la proposta docent s’ha valorat la motivació
i les qualificacions dels alumnes per part dels estudiants i el professor.

Motivació
La valoració dels alumnes sobre la seva implicació en la proposta docent es basa en
l’enquesta d’opinió de l’activitat que van realitzar els alumnes en acabar el joc
mitjançant l'eina de Google forms. Dels 62 alumnes que van fer l’activitat només 51
alumnes van contestar l’enquesta.

Si observem els resultats obtinguts per les preguntes: Us ha agradat l’activitat? i Us ha
passat ràpid el temps que ha durat l’activitat?, dos indicadors que es podrien associar
amb la motivació de l’alumnat en realitzar l’activitat, s’observa que el 100% dels
alumnes, que van contestar l’enquesta, els va agradar Molt (>78%) o Bastant (>21%)
l’activitat (Figura 13). A més a més, més del 70% dels alumnes diuen que els ha
passat molt ràpid el temps i quasi el 20% dels alumnes diuen que bastant ràpid (Figura
13). Es pot interpretar que als alumnes els va agradar l’activitat i es van motivar per
fer-ho.

Figura 13. Diagrama de sectors sobre l'opinió dels estudiants del Breakout digital: Plastic Escape. Dades
a l’annex 10.4.1.  Font pròpia.

Una altra de les preguntes que se'ls va fer als alumnes va ser: Us agradaria que
introduïssin activitats d'aquest estil en altres assignatures? (on les possibles respostes
eren “sí”, “no” o “indiferent”). El 92,16% dels alumnes van contestar que sí (Figura 14).
Es pot interpretar que si no els agradés, i els motivés aquesta metodologia, no voldrien
incloure-la en altres assignatures.
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Figura 14. Diagrama de sectors sobre l'opinió dels estudiants del Breakout digital: Plastic Escape. Dades
a l’annex 10.4.1. Font pròpia.

Finalment, respecte a la pregunta oberta on els alumnes havien d’indicar què era el
que més els havia agradat, una de les respostes més utilitzades va ser la paraula
diversió (Figura 16). Aquesta resposta es pot interpretar que els estudiants van gaudir i
es van motivar durant la proposta docent. Les resta de respostes a aquesta pregunta
estan discutides en el següent apartat.

Pel que fa a la valoració de la motivació de l’alumnat per part del docent, aquesta es
basa en l’observació directa de les sessions realitzades als quatre grups. Per poder-ho
fer de forma ordenada i tenint en compte els mateixos criteris s’ha fet servir la taula de
l’Annex 10.3.1. Es pot considerar que la majoria dels alumnes participaven de forma
activa i estaven focalitzats i motivats durant l’activitat. A més a més, altres aspectes
que es van poder observar durant les sessions relacionades en la implicació dels
alumnes en l'activitat:

IMPLICACIÓ ALUMNES

Aspectes positius detectats:

- A la majoria dels estudiants els ha agradat l’activitat i l’han realitzant motivats.
- La majoria de grups que no van tenir temps d’acabar l’activitat i/o enquestes van

continuar voluntàriament després que sonés el timbre del canvi de classe.
- Durant la majoria del temps els alumnes van estar fent l’activitat centrats en ella.
- La majoria d’alumnes que normalment són més disruptius a l’aula estaven concentrats

en l’activitat.

Aspectes negatius detectats:

- La majoria d’alumnes van demanar bastant ajuda al docent.

Altres aspectes destacats:

- És important que els grups estiguin formats correctament i siguin heterogenis. S’han
detectat diferències amb els ritmes de dur a terme l’activitat entre els grups
heterogenis i aquells que no s’ha aconseguit que ho siguin del tot.

Taula 4: Aspectes positius, negatius i altres que ha detectat el professorat sobre la implicació dels
alumnes en dur a terme l’activitat Breakout digital: Plastic Escape. Font Pròpia.
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Assoliment continguts acadèmics:
Segons les enquestes d’opinió dels alumnes, quasi el 95% dels alumnes consideren
que han assolit molt (54,90%) i bastant (39,22%) els conceptes de sostenibilitat dels
plàstics (Figura 15).

Figura 15. Diagrama de sectors sobre l'opinió dels estudiants del Breakout digital: Plastic Escape. Dades
a l’annex 10.4.1. Font pròpia.

L’opinió dels alumnes es veu reforçada un cop analitzades les qualificacions dels
mateixos (utilitzant els criteris esmentats a l’apartat 5.1.5. i les dades de l’annex
10.4.2), on s’aprecia que la majoria dels alumnes han tingut un assoliment notable de
la competència 7 de l’àmbit cientificotecnològic (CT) (Figura 16). Es pot observar que,
d’aquells alumnes que van realitzar les enquestes, tres alumnes van assolir els
continguts satisfactòriament, quatre de forma excel·lent i la resta (44 alumnes) ho van
fer de forma notable (Figura 16). Pel que fa a l’àmbit personal i social, la majoria
d’alumnes han obtingut un assoliment excel·lent o notable (Figura 17). La gran majoria
han treballat molt bé en equip, sent 24 que han aconseguit un assoliment excel·lent,
24 més un assoliment notable i només 3 han obtingut un assoliment satisfactori (Figura
17). Els resultats podrien canviar si s’haves pogut avaluar als alumnes que no van tenir
temps a contestar les enquestes.

Figura 16. Gràfic de barres de les qualificacions dels alumnes de la competència 7 de l’àmbit
cientificotecnològic . Llegenda: No assolit (NA); Assoliment satisfactori (AS); Assoliment notable (AN);

Assoliment excel·lent (AE).  Dades a l’annex 10.4.2. Font pròpia.
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Figura 17. Gràfic de barres de les qualificacions dels alumnes de la competència 7 de l’àmbit
cientificotecnològic . Llegenda: No assolit (NA); Assoliment satisfactori (AS); Assoliment notable (AN);

Assoliment excel·lent (AE).   Dades a l’annex 10.4.2. Font pròpia.

7.2. DISSENY DE LA PROPOSTA DOCENT

Opinió dels alumnes

Pel que fa al disseny del joc, es va preguntar als alumnes si havien tingut temps
suficient per a dur a terme l’activitat i si havien trobat fàcils els reptes. La majoria d’ells
van considerar que havien tingut temps suficient (molt: 64,71%; bastant: 22,53%; poc:
11,76%). A més a més, també van considerar el joc bastant fàcil (amb un 58,82%) i/o
fàcil (19,61%), envers un 21,57% dels alumnes van considerar el joc poc o gens fàcil
(Figura 18).

Figura 18. Diagrama de sectors sobre l'opinió dels estudiants del Breakout digital: Plastic Escape. Dades
a l’annex 10.4.1. Font pròpia.

Les enquestes també contemplaven dues preguntes de resposta oberta perquè els
alumnes poguessin exposar el què els havia agradat més i menys de la proposta
docent. Aquestes preguntes es van contestar per grups no de forma individual. Les
respostes s’han agrupat per tipologies.
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Pel que fa als aspectes que els hi havia agradat més, aquests han sigut les
“dinàmiques del joc” (els reptes) i la “diversió”, amb sis vots cada un. Quatre grups
d’alumnes destaca que els ha agradat “tot”, mentre que altres alumnes també
destaquen que els ha agradat “l’estil del joc”, el “treball en grup” amb dos vots cada un
i finalment també alguns alumnes els ha agradat “la recompensa” i que fos una
activitat “diferent”, amb un vot cada un (Figura 19).

Pel que fa al que menys els ha agradat als alumnes sobre l’activitat trobem que la
majoria de grups han contestat que “res” (11 grups), la “dificultat” i la “dinàmica del joc”
no els ha agradat a tres grups a cada un. Finalment, a un grup no els ha agradat el fet
que “havien de pensar” i a un altre grup ho han considerat massa “curt” (Figura 19).

Figura 19. Diagrama de barres de les preguntes obertes sobre l’opinió dels estudiants sobre el Breakout
digital: Plastic Escape. El nombre d’estudiants (N) que ha contestat aquestes preguntes és inferior al de

les Figures 13, 14, 15 i 17, ja que les preguntes d’aquesta figura van ser contestades per grups. Les dues
gràfiques d’aquesta figura tenen N diferents, ja que cada grup podia aportar vàries respostes.  Dades a

l’annex 10.4.1. Font pròpia.

Pel que fa el reptes que van trobar més fàcils i més difícils, les respostes són molt
diverses, però en general la majoria d’alumnes troba que el repte més fàcil era el del
continent africà i el més difícil el del continent Europeu (Taula 12 a l’annex 10.4.1.).

Valoració del docent:
La valoració del professorat es basa en l’observació directa de les sessions realitzades
als quatre grups. Per poder-ho fer de forma ordenada i tenint en compte els mateixos
criteris s’ha utilitzat la taula de l’Annex 10.3.1.

TREBALL
EN GRUP

● La majoria de grups tots els membres del grup s’involucren a l’hora de prendre
decisions i es comuniquen entre tots per tirar endavant l’activitat. Tot i que, de
normal hi ha un dels alumnes que és més líder.

TEMPS ● La majoria de grups han tingut prou temps per acabar el Breakout digital. Només dos
grups no van poder acabar el joc per falta de temps.

● Alguns grups no van tenir temps d’acabar els últims qüestionaris de qualificació
auto/coavaluació i/o d’opinió (11 alumnes).

● Falta de temps per poder fer la pantalla opcional.
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REPTES ● La majoria s’encallen en els reptes del continent americà i europeu, però en general
no ho troben difícil.

● Tot i que demanen molta ajuda, és sobretot perquè la majoria d’alumnes no llegeix tot
el que hi ha en l’activitat. Si llegissin més atents en el mateix joc hi ha totes les
respostes que es pregunten.

● Els reptes de la bombeta no els hi han prestat gaire atenció.
● El repte del continent africà és bastant senzill i no necessiten assolir el contingut per

poder superar-ho.
● El joc en general no és difícil, però ha creat tensió/pressió en els alumnes, fent que

aquests es mantinguessin involucrats en l’activitat.

ALTRES ● Tot i que alguns alumnes s'entusiasmen per la recompensa final, poder descartar una
pregunta de l’examen final, la majoria es motiven pel joc en si.

● És important assegurar-se que tots els dispositius electrònics, ordinadors, funcionin
perquè tots els alumnes puguin desenvolupar l’activitat.

Taula 5: Aspectes valorats pel docent per valorar els punts forts i febles de la proposta didàctica. Font
Pròpia.

Disseny, aplicació i avaluació d’un breakout educatiu digital per donar un punt de vista sostenible i social dels plàstics als alumnes de 1r
d’ESO. Pàgina 38



8. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR

Amb l’objectiu principal d’aprofundir de forma significativa en l'impacte social i ecològic
de l'ús dels plàstics en els alumnes de 1r d’ESO d’un Institut de Catalunya s’ha
dissenyat una metodologia activa (un Breakout digital anomenat Plastic Escape) per la
conscienciació del reciclatge del plàstic i s’ha aplicat en quatre classes durant el 3r
Trimestre del curs acadèmic 2021-2022. Després de valorar els resultats es poden
concloure un conjunt de punts forts-febles i aspectes a millorar:

Punts forts

- A la gran majoria dels alumnes els ha agradat molt l’activitat i han dut a terme
l’activitat de forma activa i motivada.

- La majoria de grups s’han involucrat a l’hora de prendre decisions i s’han
comunicat entre tots per tirar endavant l’activitat.

- Tots els alumnes han assolit els continguts, obtenint de mitjana un assoliment
notable de les notes. S’ha de tenir en compte que onze alumnes que van fer el
Breakout no van tenir temps d’enviar els qüestionaris finals, factor que podria fer
variar els resultats.

- Tot i que en general els alumnes no han trobat el joc difícil, sí que aquest ha creat
la pressió requerida per mantenir als alumnes motivats.

Punts febles i aspectes a millorar

- Una de les limitacions més importants d’aquesta proposta docent ha estat el
temps. Tot i que aquest ha estat suficient per a poder dur a terme l’activitat, aquest
ha estat just per realitzar també els diferents qüestionaris d’avaluació i valoració.
Seria adequat disposar de dues sessions per poder explicar en més detall el joc,
fer-lo de forma més calmada i tenir prou temps per poder fer l’avaluació final i les
enquestes d’opinió amb tranquil·litat.

- Alguns alumnes han necessitat ajuda durant el Breakout, sobretot perquè la
majoria no llegia tota la informació que hi havia en l’activitat. L’ajuda que els
donava el docent normalment eren simples indicacions d’on llegir la informació
que demanaven. De cara al futur, per minimitzar aquest fet i promoure que
s'involucrin més ells mateixos es podrien utilizar unes targetes com a moneda de
canvi de l’ajuda.

- Respecte als reptes de la bombeta, els alumnes no van prestar-hi gaire atenció.
De cara a nous dissenys s’hauria d'integrar més aquest repte en el joc.

- El repte del continent africà ha resultat ser bastant senzill. A més a més no ha
estat necessari aplicar els coneixements curriculars per poder superar-ho. En nous
dissenys seria adequat buscar la forma en què els alumnes havessin d’aplicar els
coneixements curriculars per poder superar el repte, i així assolir millor el
contingut.

- Una limitació que es poden trobar alguns centres de Catalunya en aplicar l’activitat
és que no a tots els municipis es recicla de la mateixa forma, i, per tant, no
s’utilitzen els mateixos codis de colors pel reciclatge dels productes.

- El disseny de l’enquesta d’opinió ha comportat que les preguntes de resposta
oberta només fossin contestades per grups i no individualment, ja que no tots els
alumnes disposaven d’ordinadors per a completar les enquestes. Aquest fet ha fet
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disminuir la mida mostral de les respostes. De cara a nous estudis seria
convenient fer enquestes personals i no per grups, encara que es realitzi en paper
i no de forma digital.

Altres consideracions

- Una alternativa per fer servir aquesta metodologia podria ser utilitzar el joc durant
tota la unitat didàctica dels plàstics. En comptes de fer tota una sessió amb
aquesta metodologia també es podrien fer servir els 15-20 minuts últims de cada
sessió de la unitat didàctica. D’aquesta forma potser es podria aconseguir
mantenir als estudiants motivats en diferents sessions.

- Tot i que el treball en equip és un dels punts forts d’aquesta activitat, hauria sigut
interessant un disseny on es potenciés més el treball col·laboratiu. Per fer-ho,
s’hauria pogut fer que els alumnes d’un mateix grup havessin de treballar en
diferents direccions per poder tirar endavant el joc. Cada subgrup hauria de tenir
un ordinador i les proves entre les diferents parts del joc haurien de ser
complementàries per així potenciar l’ajuda i la col·laboració entre els diferents
membres d’un mateix grup. Es considera que en potenciar aquest treball
cooperatiu es milloraria encara més la motivació i l’aprenentatge.

Conclusió final

Per dissenyar aquestes metodologies actives, com el Breakout educatiu utilitzat en
aquesta proposta, és necessari invertir temps, ja que fer que l’activitat sigui divertida i
atractiva i que alhora els continguts quedin ben integrats dins del joc no és fàcil. S’ha
pogut veure després d’aplicar-la que es podrien fer alguns canvis per millorar-la, com
per exemple, s’hauria de millorar el disseny del punt d’Àfrica per integrar millor els
continguts, disposar de més temps... Tot i així, de manera general es considera que
aquesta experiència ha set positiva pels alumnes. La gran majoria dels quals s’ha
mostrat motivat per dur a terme l’activitat i ha participat activament en el seu propi
aprenentatge. A més a més, gràcies a aquesta metodologia el treball en grup s’ha vist
fomentat i les qualificacions obtingudes han sigut positives.

Per tant, tot i que alguns docents poden no estar disposats a fer dissenys d’aquests
tipus per la complexitat i/o temps que és necessari invertir, s’han de tenir en compte
els aspectes positius que hem pogut veure pel que fa a la motivació i atenció dels
alumnes en l’activitat. A més a més, un cop creat el Breakout es pot recuperar per
altres anys i reutilitzar el mateix model per a adaptar-lo a altres continguts. Tot i que
l’objectiu d’aquest treball inicialment era només millorar la capacitat del centre per
exposar als alumnes els problemes mediambientals dels plàstics de forma més activa,
es pot considerar aquest treball, dins les seves limitacions, com un punt de partida per
fer estudis més extensos i continuar estudiant l’aplicació d’aquesta metodologia a les
aules.
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10. ANNEXES

10.1. RECURSOS PEL BREAKOUT DIGITAL

10.1.1. PRESENTACIÓ CONTINGUTS

Presentació per explicar en què consisteix el joc i les seva missió i com s’avaluarà.

10.1.2. FITXA COMPLEMENTÀRIA AL BREAKOUT DIGITAL

Amb aquest recurs es pretenia que els ajudes a l'hora d’anar superant les pantalles del
breakout digital i no s’oblidessin del codi.

Figura 20. Fitxa d’ajuda per realitzar el Breakout digital Plastic Escape pels alumnes. Font pròpia.
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10.2. RECURSOS PER L’AVALUACIÓ DEL BREAKOUT DIGITAL

10.2.1. PREGUNTES TEST AVALUATIU

En acabar el breakout digital els alumnes van a parar un Google forms per fer un test
avaluatiu amb les següents preguntes:

1. Quins d’aquests residus no es poden llençar al contenidor blau?
● Diaris i revistes
● Paper i cartó
● Paper brut
● Sobres de paper

2. Què signifiquen les 3R? Vigila l'ordre!
● Reduir, Reutilitzar i Reciclar
● Reduir, Recollir i Reutilitzar
● Reciclar, Reduir i Revisar
● Reciclar, Reduir i Reutilitzar

3. On hem de tirar el bric de la llet?
● Al contenidor blau
● Al contenidor groc
● Al contenidor verd
● A la deixalleria

4. Indiqueu diferents accions que podem fer al nostre dia a dia per reduir el
nombre de plàstics. Posa TOTES les que recordis.

5. Quina de les afirmacions és falsa?
● Els microplàstics els trobem a la cadena tròfica
● Els plàstics només contaminen els mars i els oceans
● Els plàstics afecten en el canvi climàtic
● Els plàstics no sempre es poden reciclar.

6. El propòsit principal dels codis que tenen els plàstics és permetre la
separació eficient dels diferents tipus de polímers per al seu reciclatge.

● Cert
● Fals

7. Una illa de plàstic és?
● Centre de reciclatge urbà.
● Agrupacions de plàstic en rius
● Abocadors gegants
● Agrupacions de residus no biodegradables en oceans

8. Indiqueu diferents impactes ambientals dels plàstics al planeta Terra.

9. Al meu dia a dia hauria de:
● Portar una ampolla d'aigua reutilitzable
● Utilitzar productes d'higiene intima sostenible i reutilitzable
● No utilitzar coberts ni palletes d'un sol ús
● Portar la meva bossa per anar a comprar
● Portar el menjar en una carmanyola
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10.2.2. RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ

Dins del mateix Google forms anterior els alumnes també s’hauran d’autoavaluar i
coavaluar entre ells amb la següent rúbrica. Cada alumne haurà de contestar la seva.
Al principi del qüestionari cada alumne s’haurà identificat com alumne 1, 2 o 3 per
saber on han de contestar cada un.

Has/ha participat activament durant
l’activitat?

SEMPRE MOLTES
VEGADES

GAIREBÉ
MAI

MAI

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Has/ha sapígut respectar els acords i les
decisions que heu pres com a grup?

SEMPRE MOLTES
VEGADES

GAIREBÉ
MAI

MAI

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Saps/sap identificar la majoria dels
diferents impactes dels plàstics en el medi
ambient?

SEMPRE MOLTES
VEGADES

GAIREBÉ
MAI

MAI

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Saps/sap el significat de les 3R? SEMPRE MOLTES
VEGADES

GAIREBÉ
MAI

MAI

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3

Saps/sap proposar diferents accions
diàries per poder reduir el nombre de
plàstics?

SEMPRE MOLTES
VEGADES

GAIREBÉ
MAI

MAI

Alumne 1

Alumne 2

Alumne 3
Taula 6. Preguntes utilitzades com a rúbrica d’autoavaluació i coavaluació. Font Pròpia.
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10.2.3. TAULA D’OBSERVACIÓ DEL DOCENT

Taula per avaluar el treball en grup (l’objectiu didàctic 4, competència personal i
social).

NIVELLS

Molt Bastant Poc Gens

TREBALL EN GRUP

Participen de forma activa en el
desenvolupament del Breakout?

S’involucren a l’hora de prendre
decisions i les respecten?

Comentaris:

Taula 7. Taula d’observació del docent per avaluar el treball en grup i valorar la proposta docent.
Font Pròpia.

10.3. RECURSOS PER LA VALORACIÓ DE LA PROPOSTA DOCENT

A més a més de la taula d’observació de l’apartat anterior on s'avalua la implicació dels
alumnes en el joc, també s’ha utilitat:

10.3.1. TAULA VALORACIÓ DE LA PROPOSTA DOCENT

NIVELLS

IMPLICACIÓ Tots els
membres

La major
part grup

La menor
part del grup

Cap membre
del grup

Els membres de l’equip participen de
forma activa en el desenvolupament
del Breakout?

Focalitzen l’atenció en l’activitat?

Els alumnes han estat motivats durant
l’activitat?

Observacions:

TREBALL EN GRUP Tots els
membres

La major
part grup

La menor
part del grup

Cap membre
del grup

Els membres s’involucren a l’hora de
prendre decisions?

Es comuniquen entre tots per tirar
endavant l’activitat?

Observacions:
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TEMPS Tots els
membres

La major
part grup

La menor
part del grup

Cap membre
del grup

Han tingut suficient temps per resoldre
tots els reptes?

Observacions:

REPTES Tots els
membres

La major
part grup

La menor
part del grup

Cap membre
del grup

Han trobat fàcils els reptes?

Observacions:

Taula 8. Taula d’observació del docent per avaluar la proposta docent. Font Pròpia.

10.3.2. PREGUNTES OPINIÓ ALUMNES

En acabar el breakout digital els alumnes també han de contestar les següents
preguntes de satisfacció de l’activitat. Aquestes preguntes estan dins d’una enquesta
de Google forms.

VALORACIÓ GENERAL:

1. Us ha agradat l’activitat?
a. Molt
b. Bastant
c. Poc
d. Gens

2. Creieu que us ha servit per entendre millor els conceptes de sostenibilitat dels
plàstics?

a. Molt
b. Bastant
c. Poc
d. Gens

VALORACIÓ DEL TEMPS:

3. Us ha passat ràpid el temps que ha durat l’activitat?
a. Molt
b. Bastant
c. Poc
d. Gens

4. Heu tingut suficient temps per resoldre tots els reptes?
a. Molt d’acord
b. Bastant d’acord
c. Poc d’acord
d. Gens d’acord
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VALORACIÓ DELS REPTES:

5. Heu trobat fàcils els reptes?
a. Molt
b. Bastant
c. Poc
d. Gens

6. Quin repte heu trobat massa fàcil? Indiqueu el perquè.

7. Quin repte heu trobat massa difícil? Indiqueu el perquè.

VALORACIÓ DINÀMICA

8. Us agradaria que introduïssin activitats d'aquest estil en altres assignatures?
a. Si
b. No
c. Tant ens fa

9. Què és el que més t’ha agradat de l’activitat?

10. Què és el que menys t’ha agradat de l’activitat?
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10.4. DADES RESULTATS

10.4.1. DADES OPINIÓ ALUMNES

Taula 9. Taula amb les dades obtingudes sobre la opinió dels alumnes mitjançant l’enquesta d’opinió. Font Pròpia.

Taula 10. Taula amb les dades obtingudes sobre la opinió dels alumnes mitjançant l’enquesta d’opinió. Font Pròpia.

Taula 11. Taula amb les dades obtingudes sobre la opinió dels alumnes mitjançant l’enquesta d’opinió. Font Pròpia.
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Taula 12. Taula amb les dades obtingudes sobre la opinió dels alumnes mitjançant l’enquesta d’opinió. Font Pròpia.

10.4.2. DADES QUALIFICACIÓ ALUMNES

Taula 13. Taula amb les dades obtingudes de les qualificacions dels alumnes. Llegenda: Assoliment excel·lent (AE); Assoliment notable (AN); Assoliment
satisfactori (AS); No assolit (NA).  Font pròpia.
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