
 
 
 

GAMIFICACIÓ A L’AULA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Treball: Gamificació a l’aula 
Comarquinal 

 Curs: 2020-2021 

 



FULL DE PRESENTACIÓ 

 
Paraules clau: gamificació, joc, motivació, alumnes, aula. 

Key words: gamification, game, motivation, students, classroom. 
 

Resum: En aquest treball s’analitzaran les característiques sobre els avantatges i           

els inconvenients de la gamificació i com s’ha d’aplicar perquè pugui tenir un efecte              
positiu en l’alumnat de primària. Amb la informació obtinguda es crearà un sistema             

gamificat i tres unitats didàctiques gamificades de les assignatures de català, medi i             
anglès dels cursos de quart, cinquè i sisè.  

 

Abstract: On this research it will be analyzed the features about the advantages and              
the inconveniences of the gamification and how to apply them in order to achieve a               

positive effect in primary education students. With the information obtained,          
gamificated system and three gamificated didactics units will be created. These units            

will cover the following subjects: catalan, knowledge of the environment and English            

of fourth, fifth and sixth grade.  
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INTRODUCCIÓ 

Actualment la gamificació cada cop està més present en la vida quotidiana de les              

persones en diferents àmbits, però darrerament en l’àmbit educatiu s’ha anat           
introduint amb molta força i cada vegada més centres la utilitzen com a eina              

metodològica per organitzar les seves classes.  

 
És per aquest motiu que resulta rellevant analitzar i posar a prova aquesta             

metodologia tan actual, i més en un món en què el ludisme vertebra gran part de les                 
pràctiques de totes les persones. Ja sigui a través de xarxes socials, videojocs o, tal               

com hem dit, en l’educació, l’impacte de la gamificació condiciona la manera            

d’afrontar i enfocar les necessitats de les persones. També en l’àmbit educatiu. 
 

L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en el concepte de gamificació, analitzar els            
avantatges i els inconvenients d’aquesta eina, així com la repercussió que té en els              

alumnes. També s’analitzarà el concepte de joc. És a dir, quina relació té amb la               

gamificació i com afecta en l’aprenentatge.  
 

Tota la informació per poder elaborar el marc conceptual s’obtindrà de l’anàlisi i             
comparació de textos de llibres, articles i pàgines web centrades en la gamificació.             

Basada especialment en el llibre “La torre de salfumán” dels pedagogs Salvador            

Carrión i Sergio de la Cruz on expliquen molt detalladament com crear un sistema              
de gamificació.  

 
I per últim a partir de la informació obtinguda sobre la gamificació, els sistemes              

gamificats i els elements que els formen, es crearan tres unitats didàctiques            

gamificades i un sistema gamificat molt senzill que es podrà posar a prova en les               
assignatures de català, medi social i anglès en diferents cursos d’educació primària. 
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1. TEORIES DEL JOC COM A RECURS EDUCATIU 

Durant molts anys s’han elaborat moltes teories sobre l’origen, les característiques i            
les finalitats del joc. Algunes es contraposen però altres es complementen intentant            

entendre quina és la finalitat del joc i què és el que aporta a l’educació. Les teories                 

s’agrupen en dos grans grups: les teories clàssiques i les teories modernes. Hi ha              
altres pedagogs que creuen que el joc és la metodologia més adequada en l’etapa              

infantil i han fet les seves propostes.  
 

1.1 LES TEORIES CLÀSSIQUES 

Les teories clàssiques se situen des de mitjans del segle XIX fins al primer terç               
del segle XX i destaquen perquè van ser molt evolucionistes. Els pensadors            

d’aquestes teories se centren a estudiar la naturalesa humana i tracten el tema             
del joc casualment. (Cortiella, Fernández i Sánchez, 2010)  

 

A continuació es presenten els pensadors i les teories clàssiques: 
● Teoria de l’excés d’energia: Spencer (1855) considera que el joc és el            

resultat d’un excés d’energia acumulada. Així doncs, el joc es justifica com            
una manera de deixar anar l’energia que no es gasta. Aquesta teoria no té en               

compte que els nens juguen encara que prèviament hagin fet una activitat on             

hagin desgastat molta energia.  
 

● Teoria del descans: Lazarus (1883) es contraposa amb Spencer, ja que           
considera que el joc és una activitat per descansar i alliberar els problemes.  

 

● Teoria de la recapitulació: Hall (1904) creu que els infants recopilen els jocs             
de la mateixa forma en què hem evolucionat nosaltres. És a dir, els infants              

comencen a jugar a jocs senzills, per exemple, jocs d’amagar-se i més tard             
acaben jugant a jocs més complexos, com podria ser un joc de construcció. 

 
● Teoria de l’exercici preparatori: Gross (1901) creu que el joc seria només            

un aprenentatge per a la vida, ens ajuda a practicar habilitats que més             

endavant seran útils en la vida adulta.  
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1.2 LES TEORIES MODERNES 

Les teories modernes es desenvolupen des del segle XX fins a l’actualitat. En             

aquestes teories el joc és el centre d’estudi i es creu que el joc ajuda al                
desenvolupament humà. (Cortiella, Fernández i Sánchez, 2010) 

 

● Teoria de l’autoexpressió de Freud: Freud (1905) defensa que els infants a            
través del joc expressen els seus sentiments inconscients i representen          

situacions que els angoixen. Amb el joc, l'infant és capaç de dominar la             
situació i sentir-se més preparat per afrontar la vida real.  

 

● Teoria de Buytendijk: Buytendijk (1933) s’oposa a Groos, ja que creu que el             
joc forma part de la infància, per tant si l’ésser viu juga és perquè encara és                

jove.  
 

● Teoria de la ficció de Claparède: Claparède (1934) creu que el joc és ficció.              

L’infant quan juga és el protagonista de les situacions que crea, cosa que a la               
vida real no ho pot ser. Per tant, el joc compensa les privacions del món que                

l’envolta.  
 

● Teoria de Piaget: Segons Piaget (1932) el joc va canviant al llarg de la vida               

de l’infant com a conseqüència del seu desenvolupament. És a dir, el joc i              
l’infant evolucionen al mateix temps.  

 
● Teoria sociohistòrica de Vigotsky: Lev Vigotsky (1933, 1936) considera         

que el desenvolupament de l’infant es produeix a causa de la seva interacció             

amb el món cultural i social que l’envolta. Per tant, és molt important que              
l’infant jugui, ja que fomenta la socialització amb el joc.  

 
● Teoria de l’enculturació de Suttan-Smith i Roberts: Suttan-Smith i Roberts          

(1964, 1981) plantegen que hi ha relació entre els valors que es transmeten i              

els jocs d’una mateixa cultura. Per tant, el joc seria una manera de transmetre              
valors.  
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● Teoria ecològica de Brofenbrenner: Brofenbrenner (1979) creu que el joc          
està determinat per factors ambientals, físics i culturals. Creu que l’infant           

reflecteix en el joc el seu entorn i evoluciona a mesura que l’infant creix i és                
capaç de modificar el joc adaptant-lo a les seves necessitats.  

 

1.3 LA PEDAGOGIA LÚDICA 

A partir del segle XIX fins als inicis del segle XX, diversos pedagogs van reenfocar la                

pedagogia i van donar més importància a l’alumne que a la matèria apresa.             
Pedagogs professionals com “Froebel, les germanes Agazzi, Decroly, Montessori,         

Freinet i Goldschmied, entre altres pedagogs, van donar importància al valor           

pedagògic de l’activitat lúdica i el van aplicar a les seves propostes pedagògiques”             
(Cortiella, Fernández i Sánchez, 2010). A continuació les teories més conegudes           

que van exposar els pedagogs mencionats anteriorment:  
 

● Freidrich W. A. Froebel (1782-1852) donava molta importancia al joc en           

l’etapa infantil, ja que creia que el joc era essencial pel desenvolupament dels             
infants perquè és la seva primera activitat instintiva i és la base del seu futur.               

Va crear un material de joc anomenat dons o regal. Es tracta d’un material              
variat que dóna a l’infant moltes opcions.  

 
● Rosa i Carolina Agazzi (1866-1951 i 1870-1945) es basaven en el respecte            

a la llibertat i l’espontaneïtat de l’infant mitjançant activitats lúdiques. La seva            

aportació va ser utilitzar materials reciclats per jugar o per fer qualsevol tipus             
d’activitat a l’aula.  

 

● Ovide Decroly (1871-1932) va crear un ambient per oferir a l’infant           
l’estimulació necessària i va idear l’educació dels infants mitjançant els          

centres d’interès per fomentar la globalització i l’interès. Segons Decroly el           
joc ha d’estar adaptat a les capacitats dels infants, ha d’afavorir els valors             

positius, ha de contribuir en el seu desenvolupament, ha de crear bons hàbits             

i ha de ser variat per tal de mantenir l'interès dels infants. 
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● Maria Montessori (1870-1952) no dóna gaire importància al joc ni a la            
fantasia i crea un material didàctic que està centrat en els sentits i la seva               

finalitat és desenvolupar la intel·ligència. Aquest model ha sigut la inspiració           
de moltes joguines que hi ha al mercat avui dia.  

 

● Célestin Freinet (1896-1966) va aportar els racons de joc i els tallers            
(metodologia que més s'utilitza en l’etapa d’educació infantil). Aquesta         

metodologia tracta de crear un contacte directe entre l’infant i la vida. En             
aquesta metodologia, l’educador ha d’orientar i ajudar als infants davant els           

problemes que els hi poden sorgir.  

 
● Elionor Goldschmied (1910) ha fet les propostes metodològiques de la          

panera dels tresors i el joc heurístic, són dues de les propostes            
metodològiques més actuals per a la llar d’infants. En aquestes metodologies           

l’infant aprèn d’ell mateix i interactua amb la realitat i les persones que             

l’envolten.  
 

Així doncs, en aquest període el joc es converteix en un mètode d’aprenentatge que              
ocupa un lloc en la vida diària dels infants i afavoreix al seu desenvolupament. Els               

infants aprenen amb més facilitat a través del joc perquè ho fan amb plaer i estan                

més motivats per aprendre, ja que és dinàmic.  
 

2. IMPORTÀNCIA DEL JOC EN L’APRENENTATGE 

El joc ha existit al llarg de tota la història de la humanitat, per tant ha estat present                  
en totes les societats. I a causa d’això ha evolucionat al llarg del temps i s’ha hagut                 

d’adaptar a les característiques socioculturals de cada època.  
 

Molts professionals de la pedagogia han definit el joc de moltes maneres. És per              

això que no existeix una definició exacta del concepte de joc (Mateo, 2016). Tot i               
així, si tenim en compte totes les definicions que s’han fet del joc, podem afirmar el                

següent: El joc és l’activitat imprescindible de l’infant, que es dóna de forma innata,              
lliure i plaent, en un espai i un temps determinats, i que afavoreix el              
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desenvolupament de les seves capacitats motrius, cognitives, afectives i socials          
(Mateo, 2016).  

 
Tenint en compte aquesta afirmació, el joc té una gran importància en el             

desenvolupament dels infants, ja que ofereix moltes possibilitats d’aprendre noves          

habilitats i treballar les que ja han après. Amb el joc els infants exploren tot el que                 
els envolta (els éssers, l’espai, els objectes...) i aprenen a valorar i a planificar les               

coses. Segons Linaza Iglesias (1998), durant la infància, per mitjà dels jocs,            
s’adquireixen importants coneixements i habilitats que després es transfereixen a la           

vida real. Per tant, no podem negar que a través del joc aprenem nous conceptes.  

 
“En general, tal com hem comprovat a la pràctica, s’ha demostrat que integrar el              

component lúdic a l’aula és imprescindible per l’aprenentatge de l'alumnat.” (Forés i            
Ligioiz, 2009). Quan integrem el joc a l’aula, estimula la curiositat i la creativitat de               

l’alumne, ja que jugant descobreix noves oportunitats i se l’obliga a innovar. Quan             

s’aprèn jugant, resulta més plaent, ja que l’alumne juga, prova, explora, s’equivoca i             
rectifica. El joc és un instrument d’expressió emocional i genera autoconfiança, ja            

que jugant, l’alumne expressa lliurement les emocions.  
 

Tal i com afirma Huizinga, (1972) “El joc no només crea unes normes pel propi joc,                

sinó que també crea unes normes bàsiques de convivència.” Per tant, el joc             
afavoreix la socialització, ja que al tenir normes que s’han de respectar, beneficia les              

pautes de comportament social. 
 

L’educació no sempre ha de ser divertida, però sí que hauria de produir goig i               

satisfacció, i això amb els jocs s’aconsegueix. Per tant, l’educació ha d’estar            
connectada amb la motivació intrínseca de les persones.  
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3. DIFERÈNCIES I SEMBLANCES ENTRE JOC I GAMIFICACIÓ 

La gamificació es basa en introduir elements del joc en una activitat que té una               

finalitat no lúdica. Per tant, hi ha semblances i diferències molt notòries entre el joc i                
la gamificació.  

 

Foncubierta i Rodríguez (2014), defensen que el joc és un producte acabat, que es              
pot reconèixer com alguna cosa concreta i la gamificació és una activitat amb             

elements o pensaments del joc. Per una altra banda Hamari i Koivisto (2013)             
exposen que la gamificació té la finalitat d’influir en el comportament dels            

participants.  

 
Per tant, la gamificació no és un joc, la gamificació només utilitza els aspectes més               

atractius del joc per a obtenir una millora en el comportament i la motivació de la                
gent que hi participa amb la finalitat d’aconseguir un millor rendiment i un millor              

aprenentatge.  

 
El principal objectiu del joc és que els jugadors es diverteixin, en la gamificació, la               

diversió és secundària, com ja s’ha dit, el principal objectiu de la gamificació és              
millorar el comportament dels alumnes, per tant la diversió estaria present, ja que no              

deixa de ser un element del joc, però quedaria en un segon pla.  

 
Foncubierta i Rodríguez (2014) expliquen que quan un mestre utilitza el joc, el seu              

objectiu és que els seus alumnes entrin en un món de fantasia i màgia. Però quan                
incorpora un rànquing de puntuacions, està estructurant el seu propi joc amb les             

seves regles, amb això el mestre pretén que els alumnes es concentrin més en              

l’activitat que s’està portant a terme en aquell mateix moment i així no es distreuen               
gaire.  

 
Així doncs, tant el joc com la gamificació tenen unes pautes i unes regles que s’han                

de seguir i respectar per tots els jugadors i d’alguna manera, en els dos sistemes               

d’aprenentatge s'utilitza una narrativa que fa que els alumnes s'endinsen en un món             
de fantasia.  
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4. QUÈ ÉS LA GAMIFICACIÓ? 

“En termes generals, la gamificació es coneix com l’ús de dinàmiques, mecàniques i             
estètiques pròpies del joc en entorns no lúdics per adquirir, desenvolupar o millorar             

una actitud o un comportament determinat” (Kapp, 2012). 

 
Si analitzem l’anterior frase, veiem que en la gamificació s’apliquen els elements            

més atractius del joc, ja que el seu objectiu és obtenir els mateixos efectes              
d’atracció que provoquen els jocs en altres contextos. Aquests elements s’apliquen           

en àmbits no lúdics i s’utilitzen per modificar els comportaments de cada individu,             

amb l’objectiu d’aconseguir una millor conducta i un millor rendiment.  
 

Gamificar requereix introduir a l’activitat educativa uns components, crear         
mecàniques i dinàmiques pròpies dels jocs que permeten que l’alumne adquireixi           

una millor relació amb els altres companys. Per tant, quan diem que utilitzem el joc               

com a recurs educatiu, no podem utilitzar qualsevol joc.  
 

Tot i que sembla un terme molt actual, la utilització del joc com a recurs educatiu ja                 
es feia molt temps abans. Vigostky (1979) va defensar que el joc afavoreix al              

desenvolupament dels nens, de manera cognitiva, afectiva i humana. Però gràcies a            

les noves tecnologies, la gamificació ha experimentat un creixement notori els últims            
anys i cada cop es fa servir més a les aules. 

4.1 DESCRIPCIÓ I ANÀLISI D’ASPECTES DE LA GAMIFICACIÓ  

A l’hora de dissenyar un sistema de gamificació s’han de tenir en compte una sèrie               
d’aspectes propis del joc que faran evolucionar al jugador i el motivaran més. Es              

poden distingir tres grups d’elements dins d’una proposta gamificada: les          
mecàniques, les dinàmiques i l’estètica.  
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4.1.1 MECÀNIQUES 

Les mecàniques són els sistemes i els elements que fan que es noti que hi ha                
un procés en el joc i així el jugador pugui participar-hi. En les mecàniques hi               

destaquen els punts, les medalles i les classificacions, ja que apareixen en            
quasi tots els sistemes gamificats. (Teixes, 2015, p.45) 

 

Els punts són valors numèrics que s’aconsegueixen un cop realitzada una acció.            
Gràcies al sistema de punts el jugador se sent recompensat a l’acabar de fer una               

acció. Es recomana utilitzar xifres grans a l’hora de donar punts, ja que transmeten              
poder i riquesa. Per últim, s’ha de tenir en compte la dificultat de les accions, com                

més complicada sigui l’acció, més punts rebrà el jugador. 

 
Les medalles són una de les mecàniques més utilitzades, ja que fan que els              

jugadors s’interessin més en el sistema. Són dibuixos que s’obtenen un cop            
aconseguit un repte i normalment són col·leccionables. La seva funció no és ser la              

recompensa final, sinó que siguin uns indicadors visuals d’un repte determinat del            
joc, d’aquesta manera la motivació per jugar segueix present.  

 

Les classificacions ordenen de manera visual els nivells de cada jugador en            
comparació amb els altres. El principal inconvenient d’aquesta mecànica és que si            

no hi ha cap altra manera de mostrar el procés dels jugadors, només atrau els               
jugadors més competitius, per tant, a l’hora d’aplicar aquesta mecànica s’ha de tenir             

en compte la possibilitat de dividir les classificacions. Es poden dividir segons l’àrea             

geogràfica, per nivells de joc, etc.  
 

Els reptes i les missions són un conjunt d’accions que el jugador ha de realitzar per                
aconseguir un objectiu. Quan s’aconsegueix un repte o una missió sol haver-hi una             

recompensa i es desbloqueja el següent repte. Segons Andrzej Marczewski és més            

fàcil per a les persones realitzar objectius a curt termini, per tant es recomana dividir               
un gran objectiu en missions o reptes més petits.  
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Els avatars són els personatges que apareixen en el joc. En alguns casos l’avatar              
es pot millorar a mesura que avança el joc. Està demostrat que els jocs que utilitzen                

avatars per representar els jugadors, provoquen en ells una inclinació emocional cap            
al joc.  

 

Els nivells són un dels principals components que desperten la motivació. Són un             
indicador del progrés dels jugadors en el joc. Permeten al jugador desbloquejar            

noves habilitats per superar amb més facilitat els nous reptes que se li proposen. Els               
nivells mantenen la motivació del jugador, ja que a l’obtenir-los se li proporcionen             

noves recompenses.  

 
Els béns virtuals són objectes que els jugadors compren o guanyen per utilitzar en              

el joc. Aquests béns poden ser vestits per als jugadors, armes, decoracions per fer              
més atractius als avatars o bé poden ser pistes, trucs o recursos per avançar en el                

joc. Un aspecte bastant interessant quan s’afegeixen els béns virtuals és la            

possibilitat d’oferir als jugadors que es regalin béns virtuals entre ells, promovent així             
la interacció entre jugadors.  
 

4.1.2 DINÀMIQUES 

Les dinàmiques són les pautes i els sistemes que estan presents en els jocs però               

que no formen part d’aquests. Les dinàmiques determinen quan i amb quin valor             

s’han de concedir les mecàniques. Capten la motivació dels jugadors per convertir            
els desitjos bàsics que tenim en elements del joc. Formen les dinàmiques les             

recompenses, els estatus, els assoliments, l’autoexpressió, la competició,        
l’altruisme, el feedback i la diversió.  

 

La recompensa és algun objecte de valor que s’obté al realitzar una acció amb èxit,               
normalment s’atribueixen punts, medalles, el canvi de nivell, béns virtuals, etc. Han            

de ser recompenses que siguin atractives per als jugadors i d’alguna manera s’han             
de sentir identificats amb les que només es puguin aconseguir en un sistema             

gamificat. La finalitat de les recompenses és que els jugadors repeteix el            

comportament que els ha portat a aconseguir la recompensa.  
 

22 



 
L’estatus és el sentiment de popularitat i ser reconegut pels altres. És un factor de               

màxima importància per l’èxit dels jugadors. Així doncs, els jocs han de tenir nivells,              
medalles o classificacions perquè destaqui l’estatus. Si el joc té un estatus, ens             

estalviem l’error de què es converteixi en un simple joc de punts, classificacions o              

medalles.  
 

Els assoliments són els objectius definits que s’han d’aconseguir. De tant en tant             
els assoliments estan “bloquejats” i no es desbloquegen fins que s’han realitzat una             

sèrie d’accions. Per mantenir la motivació dels jugadors en el joc, s’han de dissenyar              

de manera que siguin accessibles per tots els jugadors en funció de les seves              
capacitats.  

 
L’autoexpressió és una manera de mostrar originalitat davant d’altres jugadors i           

d’aquesta manera crear una identitat particular. Els béns virtuals i els avatars            

permeten als jugadors crear la seva personalitat dins del joc i marcar diferència amb              
els altres.  

 
La competició és un factor de motivació i en molts casos proporciona millors             

resultats ja siguin individualment o en grup. Tampoc es pot abusar de la competició,              

ja que els jugadors es poden sentir intimidats per les accions dels seus contrincants.              
S’ha de trobar un equilibri entre competició i cooperació.  

 
L’altruisme es basa a entregar béns o serveis als demés sense tenir una             

recompensa. L’altruisme és un factor important de motivació, ja que el fet de rebre              

regals de part dels altres, obliga als jugadors a seguir jugant per tornar el favor               
d’alguna manera.  

 
El feedback permet als jugadors saber quin és el seu progrés en el joc. És un                

element bàsic en tots els jocs i sistemes gamificats. El jugador ha de percebre el               

feedback de manera inconscient, llevat en les situacions en què sigui explícit. El             
feedback ha de ser continu i oportú perquè el jugador no senti un excés d’aquest.  
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La diversió ha d’estar present en el moment que es dissenya un sistema de              
gamificació. Perquè això passi, el sistema de gamificació ha de contenir una sèrie             

d’elements com són el sentiment de victòria, el treball en equip, la imaginació, la              
resolució de problemes i la sorpresa, entre d’altres.  

  

4.1.3 ESTÈTICA 

L’estètica són les respostes emocionals que el joc provoca en el jugador. La part              
estètica del joc està relacionada amb les experiències. En un estudi titulat “MDA: a              

formal approach to game design and game research” elaborat per Robert Hunicke,            

Marc LeBlanc i Robert Zubeck (2004) defineixen els aspectes que formen l’estètica            
de la següent manera:  

● Sensació: el joc com un plaer empíric. 
● Fantasia: el joc com a fantasia o recreació. 
● Narrativa: el joc com un relat. 
● Repte: el joc com una carrera d’obstacles. 
● Companyonia: el joc com un marc social.  
● Descobriment: el joc com un mapa per descobrir. 
● Expressió: el joc com un autodescobriment. 
● Submissió: el joc com un passatemps.  

 
Aquestes experiències formarien el concepte de “diversió” inherent als jocs. Cada           

joc o sistema de gamificació tindrà la seva pròpia expressió de “diversió” en funció              
dels components que tingui.  

 

 
Aspectes de la gamificació (elaboració pròpia) 
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4.2 AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA GAMIFICACIÓ 

Com ja he comentat en apartats anteriors, la gamificació aporta molts beneficis            

pedagògics als alumnes individualment i de manera grupal. Però tot i així, la             
gamificació també aporta alguns inconvenients. En aquest apartat analitzarem tant          

els beneficis com els inconvenients.  

 

4.2.1 AVANTATGES DE LA GAMIFICACIÓ 

● Fomenta la motivació i l’interès. Tal com s’ha dit anteriorment, l’objectiu           

principal de la gamificació és augmentar l’interès i la motivació en els            

alumnes a l’hora d’aprendre nous conceptes.  
 

● Fomenta l’autonomia. La gamificació ajuda al fet que el jugador sigui           
autònom per poder realitzar amb seguretat les diferents activitats que se li            

proposin. D’aquesta manera els jugadors se senten lliures de prendre les           

seves pròpies decisions.  
 

● Promou l’aprenentatge individual. L’estructura de la gamificació ajuda al fet          
que cada alumne adquireixi coneixements i habilitats per ell mateix i seguint            

el seu ritme d’aprenentatge.  
 

● Obté un feedback immediat i constant. És a dir, proporciona una resposta            

com a retorn de l’acció realitzada. Aquesta retroalimentació és molt positiva,           
ja que a l’alumne li serveix per saber si ha realitzat una acció adequadament              

o ha de canviar les seves estratègies per aconseguir l’objectiu.  
 

● Capta l’atenció. Les activitats gamificades mantenen la concentració dels         

alumnes en l’activitat que s’està realitzant. A més d’augmentar l’atenció, la           
gamificació incrementa la capacitat de memoritzar i la de retenir nous           

conceptes i noves habilitats.  
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● Promou valors i actituds correctes. Tant la gamificació com els jocs           
didàctics van associats a un conjunt de valors i actituds positives. Són valors             

que van relacionats amb una mateixa persona com per exemple          
l’autosuperació, tenir més confiança en un mateix, més autoestima i la           

capacitat d’esforçar-se més. També són valors i actituds que estan          

relacionades amb l’entorn, com per exemple, tenir més tolerància, adquirir la           
capacitat de lideratge i saber treballar en equip.  

 
● Defensa la diversitat. Hi ha estudis recents que s’han dedicat a investigar            

com l’ús de dinàmiques lúdiques repercuteix en l’alumnat amb Necessitats          

Específiques de Suport Educatiu (NESE). Gràcies a aquests treballs s’ha          
descobert que mitjançant metodologies basades en la gamificació, es pot          

millorar el desenvolupament d’alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu,        
també es nota una millora en les seves habilitats a l’hora de comunicar-se,             

per expressar les seves emocions i per interactuar amb altres persones.  
 

● Reforça les habilitats socials. “L’ús del joc fomenta la socialització i les            

relacions interpersonals dels alumnes, mitjançant l’entrenament i adquisició        
d’habilitats socials, com major capacitat de comunicació, de respecte pels          

altres i per les normes, etc.” (Giró, 1998) Per tant, la gamificació és un mitjà               

per fomentar la participació i la cooperació dins de l’aula, així els alumnes             
aconsegueixen sentir que pertanyen a un grup.  

 
● Crea un bon clima a l’aula. “Les dificultats de convivència a l’aula i el mal               

comportament d’alguns alumnes, és un altre dels problemes que ha          

d’enfrontar el sistema educatiu” (DIM-EDU, 2009). L’indisciplina, la falta de          
respecte cap al mestre o cap als companys, els conflictes entre els alumnes i              

l’assetjament escolar són alguns exemples de conductes difícils de controlar          
pel mestre. Però si es planifica una bona estratègia de gamificació que se             

centri en fomentar tots els aspectes mencionats anteriorment, és una gran           

ajuda per mantenir un bon clima a l’aula.  
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4.2.2 INCONVENIENTS DE LA GAMIFICACIÓ 

● Risc de fomentar la competitivitat entre alumnes. La competició comporta          
actituds positives als alumnes, però també comporta efectes negatius, en          

comptes de centrar-se en l’aprenentatge, pot ser que vulguin ser reconeguts.           
La solució a aquest problema és crear una estratègia de gamificació que se             

centri en una competitivitat sana, que fomenti l’aprenentatge continu i el           

treball en equip.  
 

● Falta de formació dels docents. Per tenir una bona experiència de           
gamificació, el docent ha de tenir una bona formació i experiència en aquest             

àmbit. Això requereix molta dedicació i temps.  
 

● Falta de recursos materials i econòmics. Per dur a terme una bona            

estratègia gamificada, és necessari utilitzar recursos com per exemple         
ordinadors, tauletes, programes informàtics o connexió a Internet. Quan no és           

possible disposar de recursos, l’estratègia perd qualitat i no és tan positiva            
per l’aprenentatge.  

 

● Dificultat d’aplicar la gamificació segons els continguts. És difícil         
implantar la gamificació de manera global, perquè avui dia els currículums           

tenen molts continguts que ha d’assimilar l’alumne i això dona molt poc            
marge a l’hora de gamificar-los.  

 

● Canvi d’objectiu. Si els jugadors obliden que el propòsit del joc és aprendre,             
se centren només en guanyar el joc. A més, això pot provocar que tingui la               

temptació de fer trampes per poder aconseguir la seva meta. 
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5. TIPUS DE JUGADORS EN UNA PROPOSTA GAMIFICADA 

Com en tots els jocs, davant d’una proposta gamificada existeixen diferents tipus de             

jugadors. A cada jugador li interessa un tipus de joc en concret o bé només alguns                
aspectes del joc. Per tant, per tal de crear una proposta gamificada adequada i que               

agradi a tots els alumnes ens hem de fixar en cada jugador i intentar crear una                

activitat que sigui interessant i divertida per a tothom.  
 

El sociòleg Richard Bartle l’any 1996 va crear una de les primeres classificacions de              
jugadors. Aquesta tipologia la va dissenyar tenint en compte més aspectes           

sociològics que els aspectes que estan relacionats amb els jocs. Per tant, tothom             

pot pertànyer a un d’aquests grups (Carrión i De la Cruz, 2018). Ja que es basa en                 
la forma de ser de cada alumne i el seu estil d’aprenentatge.  

 
Els tipus de jugadors que ha classificat Bartle són els següents:  

● Ambiciosos (killers): són jugadors molt competitius i demostren que són els           

millors enfrontant-se als demés. 
 

● Triomfadors (achievers): són aquells jugadors que els hi agrada superar          
objectius a curt termini, tant si són els que planteja el joc o si se’ls creen ells                 

mateixos. Volen superar els objectius ràpidament per saber quin és el premi            

que guanyaran.  
 

● Socials (socialites): aquests jugadors disfruten jugant amb més gent, ja          
sigui amb un personatge virtual que ens ofereix el joc o bé jugant amb amics i                

familiars. És molt probable que quan es quedi sol, no jugui.  
 

● Exploradors (explorers): els exploradors són jugadors que disfruten molt         

descobrint totes les opcions que proporciona el joc. Són molt curiosos i el que              
volen és trobar objectes i àrees del joc desconegudes.  
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Tipus de jugadors. Font: gamedevelopment.tutsplus.com 

 
Per suposat aquestes categories de jugadors no s’exclouen entre elles; en           

realitat la gran majoria dels jugadors es poden descriure com una combinació            
d’aquestes tipologies (70% finalista, 20% social y 10% explorador, per          

exemple) i, de fet, aquests percentatges no són permanents i van canviant            

contínuament al llarg del temps. (Carrión i De la Cruz, 2018, p.26) 
 

És per això que realment no és important saber quin tipus de jugador és cada               
alumne. El que s’ha de tenir present és que tots aquest tipus de jugadors estan               

presents a l’aula i s’han de tenir a tots en compte a l’hora de crear una proposta                 

gamificada.  
 

És necessari diferenciar dos tipus d’interessos per saber què és el que els motiva              
als alumnes.  

● Objectius: el que els interessa als jugadors finalistes i als triomfadors són els             

objectius que hi ha dins del joc. El que passa és que als finalistes els               
interessen els objectius a llarg termini i als triomfadors els interessen els            

objectius a curt termini.  
 

● Processos: als jugadors exploradors i als socials els interessen més els           

processos que porten als objectius. Amb la diferència que als exploradors           
prefereixen els processos individuals i els socials prefereixen els processos          

grupals.  
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Per tant, a l’hora de crear una proposta gamificada hem de tenir en compte a tots els                 
jugadors i intercalar activitats amb un objectiu a llarg termini, amb objectius a curt              

termini, activitats individuals i activitats en grup i afegir alguna recompensa per tal             
que tots els alumnes estiguin còmodes, així aconseguirem que estiguin tots atents.  

 

No és necessari que s’incloguin totes les premisses alhora, ja que hi ha aules en les                
quals el nombre d'alumnes és bastant elevat i és complicat adaptar-se a les             

necessitats de tots. Per tant, els alumnes han de tenir paciència i han d’entendre              
que no sempre es pot fer el mateix, però es motivaran més quan les activitats               

proposades els hi agradin més.  

 

6. LA MOTIVACIÓ 

“L’impacte de la motivació en la productivitat és evident. La motivació és el factor              

individual més important en l’aprenentatge i en els canvis de comportament” (Teixes,            

2015, p.20). La principal funció de la gamificació, com ja hem dit, és estimular la               
motivació dels jugadors perquè actuïn d’una manera concreta i adoptin diferents           

conductes a l’hora d’aprendre. 
 

La Teoria de l’Autodeterminació (Self-Determination Theory- SDT) de Richard M.          

Ryan i Edward L. Deci junt amb les contribucions de Daniel H. Pink sobre la               
motivació que es troben en el seu llibre Drive, es complementen per definir la              

motivació en el disseny de sistemes gamificats.  
 

6.1 LA MOTIVACIÓ INTRÍNSECA 

Richard M. Ryan i Edward L. Deci (1935) defineixen la motivació intrínseca com “...              
la tendència inherent a buscar la novetat i el desafiament, a estendre i exercitar les               

mateixes capacitats, a explorar i a aprendre”. Des d’aquest punt de vista la             
motivació intrínseca seria la que ens incita a fer alguna cosa per desig propi i la                

motivació residiria en allò que ens fa actuar per iniciativa pròpia. “La motivació             

intrínseca implica que els individus actuen tot i no estar condicionats ni per             
recompenses externes ni per l'absència de possibles càstigs” (Teixes, 2014, p.39).  
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L’autor i pensador Daniel Pink defineix dos tipus d’individus: 

● Els de Tipu X: estan motivats per recompenses extrínseques a les activitats. 
● Els de Tipu I: la seva motivació és pròpia, no està vinculada a les activitats               

en si i no esperen cap recompensa pel fet de realitzar una activitat.  

 
Segons Pink, al segle XXI per aconseguir l’èxit professional o personal, hauríem            

d’evolucionar d’un perfil de Tipu X a un de Tipu I.  
 

Segons la Teoria de l’Autodeterminació de Ryan i Deci, la motivació intrínseca està             

relacionada amb la competència, l’autonomia i la relació. I segons Pink, està            
relacionada amb la competència, l’autonomia i la finalitat. Podem veure que l’única            

diferència entre les teories dels experts anteriors és la relació i la finalitat. Per a               
Ryan i Deci la relació representa el desig d’estar connectat amb els demés. En              

canvi, Pink creu que és important trobar un significat en les accions que fem. El que                

s’aconsegueix quan s’uneixen les dues teories, és el model RAMP.  
 

 
Model RAMP. Font: Ferran Teixes.  

 

6.2 LA MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA  

La motivació extrínseca és la tendència a realitzar activitats amb la finalitat d’obtenir             

una recompensa externa. En molts casos, però, les recompenses externes no           
augmenten la motivació i tendeixen a disminuir la motivació intrínseca. Degut a            

aquesta situació, les persones acaben creient que la raó per la qual participen en              

una activitat està més relacionada amb la recompensa que amb l’interès en            
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realitzar-la. És per aquesta raó que s’ha de moderar la recompensa donada i             
administrar-la correctament durant l’activitat.  

 
Un altre inconvenient de la motivació extrínseca l’explica Kapp (2012): 

“Si l’estructura de la recompensa no s’ha creat de manera adequada i            

transparent, i encara que a vegades ho sigui, la gent pot sentir-se manipulada i              
penedir-se pel fet que han d’exercir una activitat que realment no volen fer             

només pel fet d’obtenir una recompensa desitjada. En aquests casos, la           
motivació extrínseca pot provocar ressentiment entre les persones que es busca           

motivar.”  

 
Tot i així, la motivació extrínseca no és negativa del tot, s’ha de tenir en compte que                 

si es desitja mantenir-la, s’han d’administrar contínuament recompenses atractives         
als jugadors per aconseguir mantenir la seva participació. El que s’ha d’evitar és             

arribar al punt que quan es retira la recompensa, desaparegui la conducta buscada.  

 

 

   Tipus de motivació. Font: Ferran Teixes 
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6.3 LA TEORIA DEL FLUX 

El psicòleg Mihály Csikszentmihalyi va parlar per primer cop del flux (flow en             

anglès), el qual té una gran importància en els fonaments psicològics del disseny de              
sistemes gamificats.  

 

El Flux és l’estat mental en el qual la persona està completament immersa en              
l’activitat que s’està realitzant, centrant la màxima atenció, implicant-se         

completament en l’activitat i gaudint-la. Per aconseguir que això passi, l’activitat que            
es realitza no ha de ser massa fàcil en comparació amb les habilitats que té la                

persona que la realitza ni massa difícil de realitzar, ja que perdrà l’interès. 

 
Csikszentmihalyi indica vuit components que possibiliten el flux: 

● Que sigui una activitat realitzable. 
● Concentració. 

● Objectius clars. 

● Feedback. 

● Involucració sense esforç. 

● Control sobre les accions. 
● Desaparició de la consciència d’un mateix. 

● Pèrdua de la noció del temps.  

 

 

     Teoria del Flux. Font: Ferran Teixes.  
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7. RECOMPENSES PER ESTIMULAR MITJANÇANT LA GAMIFICACIÓ 
Les recompenses són les mecàniques que fan que l’alumne se senti satisfet per             

haver fet una acció adequada, quan els alumnes les reben, se senten més motivats              
per seguir amb el joc. Quan reben una recompensa, entenen que han realitzat una              

acció adequadament i tornaran a fer l’acció de la mateixa manera per rebre’n més.              

“Això les converteix, d’alguna manera, en una espècie d’indicador pel jugador de            
que va per bon camí, i d’aquesta manera l’anima a seguir jugant de la mateixa               

manera” (Carrión i De la Cruz, 2018, p.67).  
 

Les recompenses han de ser atractives per als jugadors, d’alguna manera s’han de             

sentir identificats amb elles i s’ha d’aconseguir que siguin úniques en el sistema             
gamificat que es crea, ja que això cridarà l’atenció dels alumnes i s’interessaran             

encara més en aquest sistema en concret.  
 

Corresponent amb el que s’ha explicat sobre el flux (flow) anteriorment, la            

recompensa ha d’anar de la mà amb l’esforç realitzat, i seria ideal que el jugador               
tingués la possibilitat d’escollir entre diferents recompenses en funció de la dificultat            

a la qual es vulgui enfrontar.  
 

7.1 TIPUS DE RECOMPENSES ADAPTADES A LES NECESSITATS        
INDIVIDUALS DELS ALUMNES 

Les recompenses són un dels elements molt importants en un sistema gamificat, i hi              

ha diferents tipus de recompensa adaptables a diferents escenaris. A continuació les            
més destacades. 

 

Recompenses fixes: el jugador coneix amb antelació quin serà el premi que rebrà             
quan aconsegueixi acabar un repte. “Aquest tipus de recompensa fomenta la fidelitat            

de l’usuari, ja que s’estableix una relació directa entre acció i premi” (Teixes, 2014,              
p.74).  

 

Aquestes recompenses solen atraure els jugadors ambiciosos, ja que són molt           
competitius i el que els interessa és obtenir el màxim de premis possibles.  
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Recompenses aleatòries: amb recompenses d’aquest tipus, els jugadors saben         

que rebran una recompensa després d’assolir un repte, però no saben quina és.             
Aquest tipus de recompensa fa que el jugador mantingui un vincle amb el procés de               

sorpresa i això fa que es mantingui jugant.  

 
Els jugadors que se senten més atrets per aquestes recompenses són els            

triomfadors, ja que el que els interessa és fer el repte correctament més que obtenir               
la recompensa.  

 

Recompenses inesperades: aquestes recompenses les reben els jugadors        
inesperadament quan assoleixen una meta que no s’ha anunciat anteriorment.          

Aquest tipus de recompensa fa que els jugadors sentin una emoció relacionada amb             
la sorpresa. D’aquesta manera assoleixen reptes inconscientment.  

 

Aquest tipus de recompensa sol atraure els jugadors exploradors. Com que són            
jugadors que els hi agrada explorar el joc, no es creen cap mena de repte, però                

també els hi agrada obtenir una recompensa que els indiqui que juguen            
correctament. Aquest factor sorpresa els motivarà més.  

 

Recompenses socials: aquestes recompenses no les proporciona el sistema         
directament, sinó que el jugador rep premis dels altres jugadors. L’objectiu           

d’aquestes recompenses és crear un vincle entre els jugadors i augmentar la            
participació.  

 

Els jugadors que se senten més atrets amb aquest tipus de recompensa, són els              
socials. Són jugadors que els hi agrada molt interactuar amb els altres jugadors i              

enviar recompenses i rebre-les, és una manera d’interactuar amb els altres.  
 

En definitiva, perquè un sistema gamificat funcioni correctament i motivi a la majoria             

de jugadors, s'haurien de combinar les diferents recompenses en diferents punts del            
sistema. Tot i així, sent realistes, les recompenses socials, solen causar molt            

rebombori a la classe i és el que s’intenta evitar amb la gamificació.             
A’intercanviar-se recompenses, els alumnes poden generar un ambient incòmode a          
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la classe on sigui difícil treballar. Per tant, es recomana no abusar d’aquest tipus de               
recompensa.  

8. CREACIÓ D’UN SISTEMA I TRES UNITATS DIDÀCTIQUES GAMIFICADES 

Amb tota la informació adquirida anteriorment sobre com ha de ser un sistema             
gamificat, he creat tres unitats didàctiques amb propostes d’activitats gamificades          

que formen part d’un sistema gamificat. A continuació us faré una breu explicació             
del sistema que he creat i les activitats que formen les unitats didàctiques.  

8.1 AMBIENTACIÓ  

Com s’ha comentat abans, l’ambientació del joc és fonamental per tal que els             
alumnes s’endinsin en la història. Aquest concepte s’ha d’introduir progressivament          

per tal que els alumnes s’interessin i tinguin intriga pel joc. També ajuda al fet que                
s’adaptin de mica en mica a les estructures d’aquest projecte i les vagin assimilant.  

 

El primer que s’ha de presentar als alumnes és l’ambientació i els elements que              
estan presents en tot el joc. En aquest cas, els personatges que he creat jo, són el                 

Capità Nairobi, les illes Grogues i el Monstre Lacet. 
 

8.1.1 EL CAPITÀ NAIROBI 

El Capità Nairobi és un superheroi que durant la seva darrera missió en una de les                

illes Grogues, va topar amb el terrible Monstre Lacet, el qual el va segrestar a la                
seva torre. A canvi de la llibertat del Capità Nairobi el Monstre Lacet vol dues fonts                

d’energia renovable per tal d’estalviar. Les peces per poder construir aquestes fonts            

d’energia renovable estan distribuïdes per les illes Grogues. Però el problema és            
que el Capità Nairobi no les pot aconseguir totes ell sol i necessita ajuda dels               

alumnes. Ells seran els protagonistes que s’endinsaran en un llarg viatge per les             
illes Grogues on aprendran i conviuran tots junts durant aquesta nova aventura.  
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8.1.2 EL MONSTRE LACET 

Aquest personatge l’he creat per tal que els alumnes tinguin inconvenients durant la             
seva aventura. Adopta el paper del típic malvat i serà l’encarregat de complicar el              

viatge als alumnes. Això farà que el joc no sigui massa fàcil i mantingui la intriga                
dels alumnes, ja que no saben quan ni com s’hauran d'enfrontar als seus             

inconvenients. 

 

8.1.3 LES ILLES GROGUES 

Les illes Grogues són un arxipèlag format per 10 illes, en una de les quals es troba                 

la torre del Monstre Lacet, on està atrapat el Capità Nairobi. A mesura que els               

alumnes recorrin les illes, aniran adquirint nous coneixements que hauran de fer            
servir per derrotar al Monstre Lacet. Cada illa és un nivell diferent i per aconseguir               

passar d’illa, els alumnes hauran d'adquirir una sèrie de punts.  
 

8.2 MECÀNIQUES BÀSIQUES 

Les mecàniques bàsiques estan formades per les accions, les recompenses i els            
reptes i són fonamentals per tal que un sistema gamificat funcioni correctament.  

 

8.2.1 ACCIONS 

L’objectiu de les accions és que els alumnes adaptin nous hàbits que no estan              
acostumats a fer i siguin premiats amb punts un cop realitzats. Les accions que              

seran premiades en aquesta proposta gamificada seran les següents:  
● Estar a punt (1 punt): es donarà un punt als alumnes que estiguin preparats              

per començar la classe a temps. Estar a punt vol dir que tot el material de                

l’anterior assignatura estigui guardat i el material per la propera estigui sobre            
la taula.  

● Participació (1 punt): es donarà un punt als alumnes que participin en les             
activitats de classe.  

● Activitats a l’aula (1 punt): els alumnes aconseguiran un punt quan realitzin            

les activitats manades pel professor a l’aula.  
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● Entregar a temps (1 punt): aconseguiran un punt els alumnes quan acabin            
la feina a classe i no s’hagin d’emportar deures.  

● Pregunta aleatòria (1 punt): es farà una pregunta ràpida de contestar en            
començar la classe i el primer a aixecar la mà serà l’únic que podrà contestar               

a la pregunta. Si encerta, aconsegueix el punt. Si falla, no hi haurà rebot a               

cap alumne.  
● Estar al dia (2 punts): es premiarà amb dos punts als alumnes que entreguin              

els deures i el dia pactat.  
● Creativitat (3 punts): premia als projectes, deures o preguntes que          

destaquin pel seu resultat creatiu.  

● Bon examen (3 o 4 punts): es premiarà a tots els alumnes que aprovin els               
exàmens amb tres punts. El millor examen i els alumnes que hagin tret més              

d’un set a l'examen, obtindran quatre punts.  
● Treball en equip (2 punts): es premiarà als alumnes que són capaços de             

treballar en equip, als grups que s'organitzin i treballin tots de la mateixa             

manera.  
● En forma (2 punts): els alumnes obtindran dos punts si porten un esmorzar             

saludable per l’hora del pati durant tota la setmana. 
● Silenci (2 punts): si es treballa a classe sense fer xivarri, els alumnes també              

seran premiats.  

 
A l’hora de repartir els punts, els mestres han de ser molt generosos, d’aquesta              

manera els alumnes es motiven quan veuen que obtenen punts per portar-se bé i ho               
continuaran fent. Si els alumnes tenen un mal comportament, és necessari restar            

punts, d’aquesta manera es demostra que les males accions també repercuteixen al            

seu rànquing.  
 

8.2.2 REPTES 

Els reptes mantenen el dinamisme i l'interès en el joc. Els reptes són les activitats,               

els treballs i els exàmens que es fan a classe. Ara bé els reptes es poden classificar                 
en tres tipus.  
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8.2.2.1 ACTIVITATS NORMALS 

Són les activitats que es fan diàriament a classe. Consisteix a transformar les             
activitats normals que es fan a classe en reptes gamificats. Per fer-ho no és gaire               

difícil, només cal afegir algunes de les accions mencionades anteriorment, com per            
exemple el treball en equip o bé l’acció de fer-ho a temps.  

 

8.2.2.2 LES TASQUES DEL RESCAT DE NAIROBI 

Són activitats temàtiques on es treballen els continguts de l’assignatura però estan            

integrades en la narrativa del Rescat de Nairobi. Són tasques que ajuden al fet que               
l’ambientació del joc sigui més complexa i són les que portarà a l’alumne fins a               

l’objectiu final. En aquestes tasques, també es premiarà als alumnes quan realitzin            

una acció mencionada anteriorment. Sempre es poden afegir accions per premiar           
als alumnes en una tasca en concret.  

 

8.2.3 RECOMPENSES 

Les recompenses, com ja s’ha explicat anteriorment, són les mecàniques que           
provoquen satisfacció per haver utilitzat les accions adequades per superar un           

repte. Això indica al jugador que va per bon camí i l’anima a seguir jugant tal com ho                  
està fent. Les recompenses d’aquest sistema són els nivells i els superpoders.  

 

8.2.3.1 ELS NIVELLS 

Aquest sistema està dividit en deu nivells, i cada nivell és una illa diferent. Un nivell                

es supera un cop l’alumne ha aconseguit un nombre determinat de punts adquirint             
una sèrie de coneixements. Cada unitat didàctica, té un sistema diferent de punts i              

de nivells segons la dificultat de les activitats i del coneixements que han d’assolir              

els alumnes.  
 

Quan un alumne passa de nivell, és necessari explicar la següent illa on s'enfrontarà              
a tota la classe, amb això aconseguim situar als alumnes i animar-los per             

aconseguir punts i que siguin capaços de passar de nivell més ràpid.  
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8.2.3.2 SUPERPODERS 

Els superpoders seran els encarregats de modificar el món real de l’alumne, ja que              
els donen la possibilitat de fer coses que no estan permeses que facin normalment.              

Aquests superpoders els aniran desbloquejant a mida que van canviant de nivell. A             
continuació els superpoders presents en aquest sistema gamificat: 

● Invisibilitat: li permet a l’alumne anar al lavabo sense demanar permís. No li             

permet anar a cap altre lloc o tardar més del normal. Només el pot fer servir                
un cop al dia.  

● Súper velocitat: l’alumne serà l’encarregat d’ajudar al professor en les          
tasques que ho necessiti.  

● Congelació del temps: l’alumne pot entregar un dia més tard els deures o             

qualsevol activitat que tingui una data límit.  
● Manipulació: permet a l’alumne menjar i beure dins l’aula sense embrutar o            

molestar. Només es pot utilitzar un cop al dia. 
● Tele transportació: l’alumne pot canviar-se de lloc amb algú altre durant el            

dia, sempre que no causin cap molèstia dins l’aula. 
● Hipnosis: l’alumne pot fer una pregunta de sí o no durant un examen al              

professor.  

● Telepatia: aquest superpoder li permet a l’alumne demanar-li algun dubte a           
un company, sempre que no sigui en un examen.  

● Silenci: durant un dia el professor no podrà fer-li preguntes de classe a             
l’alumne que tingui aquest superpoder. Només podrà participar-hi si s’ofereix          

voluntari.  

● Invulnerabilitat: el professor no pot posar deures a l’alumne d’una          
assignatura en concret.  

 
No tots els superpoders han de ser fàcils d’adquirir, per tant, només els més              

privilegiats que aconsegueixin passar de nivell podran arribar a tenir els superpoders            

de més importància. Amb això, es busca motivar als alumnes per aconseguir punts.  
 

A continuació els superpoders que es podran escollir en cada nivell:  
● Nivell 1: escollir entre invisibilitat o súper velocitat. 

● Nivell 2: escollir obligatòriament congelació del temps. 
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● Nivell 3: escollir entre invisibilitat o súper velocitat. 
● Nivell 4: escollir entre invisibilitat, súper velocitat o telepatia. 

● Nivell 5: escollir entre invisibilitat, súper velocitat, telepatia o         
teletransportació. 

● Nivell 6: escollir entre invisibilitat, súper velocitat, telepatia, teletransportació         

o manipulació. 
● Nivell 7: escollir entre invisibilitat, súper velocitat, telepatia, teletransportació         

o manipulació. 
● Nivell 8: poden escollir dos superpoders. Un dels següents: invisibilitat,          

súper velocitat, telepatia, teletransportació o manipulació. L’altre pot ser         

hipnosis o bé silenci.  
● Nivell 9: poden escollir dos superpoders. Un dels següents: invisibilitat,          

súper velocitat, telepatia, teletransportació o manipulació. L’altre pot ser         
hipnosis, silenci o bé invulnerabilitat. 

● Nivell 10: poden escollir dos superpoders. Un dels següents: invisibilitat,          

súper velocitat, telepatia, teletransportació o manipulació. L’altre pot ser         
hipnosis, silenci o bé invulnerabilitat. 

 
Tots aquests elements són necessaris per crear un sistema gamificat senzill de            

curta duració, ara bé, si es vol crear un més complex, només cal anar afegint               

dinàmiques per crear una història més ben estructurada.  
 

L’exemple que he creat jo, és suficient per gamificar algunes classes i mantenir als              
alumnes motivats, ja que el seu objectiu és aconseguir punts per tal de passar de               

nivell i ajudar al Capità Nairobi.  
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8.3 UNITATS DIDÀCTIQUES 

Cada una de les unitats didàctiques s’ha creat amb la finalitat que els alumnes              

adquireixin uns determinats coneixements sobre cadascuna de les matèries citades          
tot adaptant la proposta de gamificació i els continguts a les seves capacitats.             

Cadascuna de les unitats didàctiques estarà ambientada en El rescat del Capità            

Nairobi1 per motivar als alumnes.  
 

La repartició de nivells i els punts en cada unitat didàctica no serà sempre la               
mateixa, variarà en funció de la dificultat de les activitats. El que s’ha de tenir en                

compte a cada unitat és que al final d’aquesta, la majoria dels alumnes han d’haver               

passat pel mateix nivell i haver adquirit la majoria de les mateixes recompenses.  
 

8.3.1 UNITAT DIDÀCTICA 1: EL FLAUTISTA ENCANTAT 

 

1 Veure pàgina XXXII per veure la proposta de gamificació Rescat del Capità Nairobi 
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El màxim de punts que es poden adquirir en aquesta unitat didàctica són 76 per               

poder passar al nivell 10 i només els més privilegiats ho podran aconseguir. Ara bé,               

la majoria de nivells estan pensats perquè la majoria dels alumnes els puguin assolir              
amb una mica de dedicació en l’assignatura. A continuació els punts necessaris que             

s’han d’aconseguir per passar a cada nivell:  
 

 
L’objectiu que tindran els alumnes en aquesta unitat didàctica serà conèixer una            

mica més al Capità Nairobi2. S’intentaran comunicar amb ell a través del correu             
electrònic, aprendran les frases fetes que més li agrada utilitzar, coneixeran la seva             

cançó preferida, adquiriran l’ortografia què els cal per a entendre’s a la perfecció             

amb ell i per acabar s’examinaran per saber si són capaços de comunicar-se             
correctament amb ell.  

2 Veure pàgina XXXII per veure la proposta de gamificació Rescat del Capità Nairobi 
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Nivell 
1 

Nivell 
2 

Nivell 
3 

Nivell 
4 

Nivell 
5 

Nivell 
6 

Nivell 
7 

Nivell 
8 

Nivell 
9 

Nivell 
10 

12 
punts 

19 
punts 

31 
punts 

39 
punts 

51 
punts 

57 
punts 

63 
punts 

66 
punts 

73 
punts 

76 
punts 



8.3.2 UNITAT DIDÀCTICA 2: SPORTS SCENE 
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El màxim de punts que es poden adquirir en aquesta unitat didàctica són 58 per               
poder passar al nivell 10, però només els més privilegiats ho podran aconseguir. Ara              

bé, la majoria de nivells estan pensats per que la majoria dels alumnes els puguin               

assolir amb una mica de dedicació en l’assignatura. A continuació els punts            
necessaris que s’han d’aconseguir per passar a cada nivell:  

 

 

La diferència de punts entre nivell i nivell en aquesta unitat didàctica és menor que               
les altres pel motiu que l’anglès és una llengua estrangera i en aquesta franja d’edat               

sol haver-hi nivells molt diferents entre l’alumnat. Per tant, per tal de no desmotivar              
als alumnes que els hi costa més l’anglès, no hi ha gaire diferència de punts perquè                

sigui més assequible. 
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Nivell 
1 

Nivell 
2 

Nivell 
3 

Nivell 
4 

Nivell 
5 

Nivell 
6 

Nivell 
7 

Nivell 
8 

Nivell 
9 

Nivell 
10 

9 
punts 

15 
punts 

22 
punts 

26 
punts 

32 
punts 

39 
punts 

45 
punts 

49 
punts 

54 
punts 

58 
punts 



L’objectiu dels alumnes en aquesta unitat és conèixer la cultura de les illes Grogues              
i del Capità Nairobi3 per tal de poder rescatar-lo amb més facilitat quan sigui el               

moment. S'endinsaran en el món esportiu de la seva cultura i aprendran la seva              
llengua per poder-se comunicar.  

 

8.3.3 UNITAT DIDÀCTICA 3: EL MEDI FÍSIC D’ESPANYA 

 

3 Veure pàgina XXXII per veure la proposta de gamificació Rescat del Capità Nairobi 

47 
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El màxim de punts que es poden adquirir en aquesta unitat didàctica són 58 per               
poder passar al nivell 10, però només els més privilegiats ho podran aconseguir. Ara              

bé, la majoria de nivells estan pensats perquè la majoria dels alumnes els puguin              
assolir amb una mica de dedicació en l’assignatura. A continuació els punts            

necessaris que s’han d’aconseguir per passar a cada nivell: 

 

 
L’objectiu dels alumnes en aquesta unitat és conèixer el medi físic d’Espanya i quins              

són els rius, serralades i costes que el formen per poder entendre amb més facilitat               

les característiques del medi físic de les Illes Grogues per tal de superar els              
obstacles amb els quals es torbin i puguin rescatar al Capità Nairobi4. 

 
La distribució de punts i nivells en les unitats didàctiques s’ha creat a partir de la                

dificultat que comporta cadascuna. No totes les assignatures tenen la mateixa           

dificultat i per tant n’hi ha algunes en les que els punts són més fàcils d’aconseguir                
com per exemple la d’anglès per tal que els alumnes es motiven a millorar.  

 
Amb aquestes unitats didàctiques s’han tingut en compte tant les mecàniques i les             

dinàmiques que formen un sistema de gamificació com els interessos dels alumnes            

per tal d’adequar de la millor manera el sistema gamificat a l’aula.  
 

9. CONCLUSIONS 

Amb aquest treball s’ha aconseguit analitzar amb suficient profunditat la importància           

de la gamificació a l’aula i a la mateixa vegada els seus avantatges i inconvenients.               
Segons hem vist amb la teoria del flux la gamificació augmentaria la motivació dels              

alumnes. És a dir, gràcies als elements que formen un sistema gamificat, els             
alumnes se sentirien més atrets per la matèria. En canvi, s’ha arribat a la conclusió               

4 Veure pàgina XXXII per veure la proposta de gamificació Rescat del Capità Nairobi 
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Nivell 
1 

Nivell 
2 

Nivell 
3 

Nivell 
4 

Nivell 
5 

Nivell 
6 

Nivell 
7 

Nivell 
8 

Nivell 
9 

Nivell 
10 

7 
punts 

14 
punts 

20 
punts 

26 
punts 

29 
punts 

35 
punts 

40 
punts 

46 
punts 

50 
punts 

58 
punts 



que l’abús d’aquesta tècnica, podria comportar una forta addicció i competitivitat en            
l’alumnat.  

 
Amb la creació de les unitats didàctiques gamificades, per una banda s’ha pogut             

comprovar que la gamificació de la part pràctica de l’aula, resulta molt més senzilla.              

Existeixen eines com el Kahoot i pàgines web interactives, entre d’altres, que            
faciliten la gamificació de les activitats pràctiques a l’aula. Per una altra banda, la              

gamificació de les explicacions de matèria nova pels alumnes suposa un gran            
inconvenient, ja que la teoria a part d’adaptar-la a la narrativa del sistema gamificat,              

no té gaires més opcions per gamificar-la.  

 
Per part del professorat l’aplicació d’aquesta eina comporta un gran esforç i una             

gran capacitat imaginativa. Suposa també una gran dedicació d’hores extra per           
idear un sistema gamificat amb tots els seus components i que s’adeqüi a tots els               

alumnes. I és per aquest motiu que molts professors segueixen el model de classes              

tradicional, ja que els suposa un gran esforç la creació d’un sistema gamificat. 
 

L’objectiu del treball s’ha complert a mitges, ja que s’havien d’analitzar els efectes             
que té la gamificació en l’alumnat de primària. Això implicava anar a una escola              

d’educació primària i fer activitats gamificades per veure com responien els alumnes            

i a causa de la pandèmia actual no s’ha pogut portar a terme aquesta part del                
treball. D’aquesta manera no s’ha pogut fer una demostració de les bondats i             

inconvenients de l’aplicació de la gamificació ni s’ha pogut elaborar una pauta pels             
alumnes amb més dificultats d’adaptació.  

 

El que sí que s’ha portat a terme per compensar aquesta carència és l’elaboració              
d’una forma més desenvolupada diferents unitats didàctiques adaptades a l’àmbit de           

la gamificació per mostrar la dificultat i l’exigència que suposa per part del professor.              
I això ha servit per assolir un aprenentatge a l’hora de programar unes unitats              

didàctiques.  
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