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Aquest treball ha suposat una llarga tasca per la qual s’ha requerit de tot allò 

après al llarg del màster durant aquest curs acadèmic 206-2017. En primer lloc, 

vull donar les gràcies a na Sílvia Lope per motivar-nos i ajudar-nos en la 

realització d’aquest treball. També, vull agrair a en Marcel Costa la seva 

dedicació i esforç en la tutorització del disseny de la UD i, a  na Mar Carrió, pels 

seus consells en tot l’àmbit de la recerca educativa. A tots tres, en conjunt, 

gràcies per l’organització i l’esforç dedicat en el bon funcionament d’aquest 

màster. Per altra banda, m’agradaria donar les gràcies a tots els professionals 

de l’INS Milà i Fontanals per obrir-nos les seves portes i transmetre’ns el seu 

entusiasme per aquesta professió. En especial, a na Maria Sellés, mentora del 

pràcticum, per transmetre’ns tota la seva experiència i donar-nos la seva 

confiança i llibertat en la nostra intervenció. També, a na Neus Martí, companya 

de pràctiques per compartir tot aquest treball amb mi, així com a tots els 

companys del màster per tot el camí recorregut amb ells durant aquest curs. 

Finalment, vull agrair a l’alumnat del Milà la seva col·laboració perquè tot això 
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la desigualtat i les injustícies.  

 

“One pencil, one book and one pen can change the world. 

Education is the only solution.” 

 

Malala Yousafzai (1997 -) 
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Resum 

 

Aquest treball, parteix d’un seguit de problemàtiques observades durant la 

primera fase del pràcticum del màster en Formació del Professorat de la UPF a 

l’INS Milà i Fontanals (centre de màxima complexitat situat barri del raval, 

Barcelona). Aquesta estada, així com el disseny i la posada en pràctica de la 

intervenció, va ser realitzada conjuntament amb la companya de pràctiques Neus 

Martí Alba. Allà, es va poder observar una desmotivació en general per part de 

l’alumnat que desencadenava en una baixa implicació i participació a l’aula. A 

més, aquesta participació era esbiaixada segons el gènere: inferior en el cas de 

les noies. Per això, es va decidir crear una Unitat Didàctica basada en la 

gamificació per tal d’incentivar la motivació i participació de l’alumnat a les 

classes de ciències.  

Llavors, aquest treball té com a objectiu general estudiar la influència de la 

gamificació com a eina educativa en la participació activa segons el  gènere. Per 

això, s’ha realitzat una anàlisi de les possibles causes de les diferències en la 

participació segons el gènere i de les dinàmiques que s’aconsegueixen amb l’ús 

de la gamificació que poden afavorir que aquesta sigui més equitativa.  

Els resultats, obtinguts de la triangulació de dades de diaris d’observació, 

qüestionaris i grups de discussió, mostren un augment general de la participació 

gràcies a la incorporació d’elements del joc a l’aula. Aquest increment, ha sigut 

més elevat en el cas de les noies, afavorint una major equitat entre gèneres. La 

principal causa per la qual ha augmentat la participació de les noies sembla ser 

l’adquisició d’una major motivació i confiança en elles mateixes, incrementant la 

seva autoestima. A més, s’ha aconseguit un bon clima d’aula i una major 

col·laboració i cooperació entre companys respecte les crítiques destructives que 

s’observaven anteriorment. 
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1. Introducció 
 

1.1. Presentació del treball 
 

Aquest treball procura fer una anàlisi de la influència que pot tenir la gamificació1 
com a eina didàctica per fomentar una participació activa més equitativa entre 
gèneres a les classes de ciències.  

Aquest tema, va sorgir durant la fase d’observació a l’estada de pràctiques del 
màster en Formació del Professorat de Secundària de la Universitat Pompeu 
Fabra a l’INS Milà i Fontanals. Aquesta estada es va realitzar conjuntament amb 
la meva companya Neus Martí Alba amb la qual, posteriorment, es va dissenyar 
la intervenció educativa que es comentarà a l’apartat 3 i que realitza un Treball 
de Fi de Màster (TFM) complementari a aquest: Percepcions de l’alumnat sobre 
la competitivitat en l’ESO: tan perjudicial és gamificar?. 

L’INS Milà i Fontanals, està situat al mig del barri del raval, a Barcelona i està 
catalogat com a centre de “màxima complexitat” degut a l’elevat percentatge 
d’alumnat nouvingut i que es troba en un context socioeconòmic vulnerable. 

 

 

 

 

Imatges 1 i 2. Façana (imatge 1 – esquerra) i logotip (imatge 2 – dreta) de l’INS Milà i Fontanals. 
Font: “Institut Milà i Fontanals - Barcelona,” n.d. 

Llavors, un dels principals problemes detectats a aquesta fase d’observació és 
la barrera idiomàtica que impedeix a una part de l’alumnat seguir les sessions 
amb fluïdesa. Per altra banda, també es va detectar una desmotivació general 
d’un elevat percentatge dels i les estudiants, especialment a aquelles 
assignatures que, en general, es solen considerar més complexes; com és el cas 
de les Ciències Naturals. Aquesta desmotivació, implica una actitud apàtica i una 
baixa participació a les classes de ciències de tot l’alumnat.  

Concretament, en el curs on s’ha realitzat la intervenció (2n ESO, línies A i B), a 
més de les problemàtiques generals comentades, s’han detectat problemes  
greus d’apatia davant l’assignatura de Ciències Naturals: alts nivells 
d’absentisme a les sessions, faltes de puntualitat importants de l’alumnat sense 
justificació, problemes de comportament i conductes disruptives. Per altra banda, 
l’alumnat demostra una actitud de desinterès davant dels seus resultats 

                                                                 
1 La gamificació consisteix en l’ús de mecàniques del joc en entorns no lúdics amb la finalitat de 
potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els 
jocs (Orts, 2014). 



5 
 

acadèmics. Sovint, no els importa suspendre o aprovar, fet que fa que les 
advertències dels docents, no siguin efectives davant dels problemes comentats. 

A més, s’ha observat que a les sessions hi ha una participació esbiaixada segons 
la condició de gènere de l’alumnat: s’intueix que la participació activa 2  de 
l’alumnat femení és inferior a la del masculí. Par tant, donats els problemes de la 
baixa motivació general a les classes de ciències i una participació desigual 
segons la condició de gènere, van sorgir  un seguit de qüestions sobre els 
possibles motius d’aquests. 

Els alumnes d’aquest centre provenen de cultures molt diferents. Això, podria 
considerar-se una dificultat afegida a l’hora d’estudiar el seu comportament des 
d’una perspectiva de gènere en aquestes aules. Però, quan es treballa amb ells 
i elles, i se’ls coneix, es pot comprovar que aquests no mostren comportaments 
característics de la cultura de procedència de la seva família sinó que són un 
reflex  les característiques pròpies de qualsevol altre adolescent de Barcelona. 

Més bé, la desmotivació dels adolescents és un problema que es pot detectar a 
tots els centres de Catalunya. A més, de les converses amb els companys del 
màster, s’ha pogut saber que la percepció d’una participació esbiaixada segons 
el gènere tampoc és res específic d’aquest centre.  

A partir de la detecció i anàlisi d’aquests problemes, sorgeix la idea d’usar la  
gamificació com a possible eina didàctica per augmentar la motivació de 
l’alumnat i, per tant, la seva participació a les classes de ciències. Es planteja 
també la possibilitat que aquesta innovació, a més d’incrementar la motivació, 
provoqui que la participació de l’alumnat durant les sessions sigui més equitativa 
entre gèneres.  

 

1.2. Marc teòric 
 

1.2.1. La gamificació 

 

Es va seleccionar l’ús de la gamificació com a innovació didàctica aplicable als 
nostres grups ja que es parteix de la hipòtesi de aquesta fomentarà la 
motivació de l’alumnat i, per tant, la seva implicació i participació a les 
classes de ciències.  

La gamificació en educació consisteix en la incorporació de components 
característics del joc a les programacions de les sessions per transmetre 
uns determinats continguts i afavorir l’assoliment de les competències 
bàsiques (Orts, 2014).  

L’ús d’aquests components a classe, es tradueix en la creació de mecàniques i 
dinàmiques pròpies dels jocs quan s’està realitzant una activitat educativa. 

                                                                 
2 En aquest treball, considerarem participación com a “paticipació activa”, entesa com qualsevol 
intervenció que realitzi un/a alumne/a a l’aula i que impliqui dirigir-se a una o més persones per a 
treballar sobre allò que s’està realitzant a la sessió.  
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Llavors, gamificar implica la introducció de rànquings, nivells, puntuacions, etc. 
(components); reptes, recompenses, competició, cooperació, etc. (mecàniques) 
i, emocions, limitacions, progressions, etc. (dinàmiques) a les activitats 
didàctiques (Pérez, 2016).  

 

Imatge 3. Jerarquia dels elements de la gamificació. Font: Pérez, 2016 

Això, pot ajudar a que l’alumnat trobi una major relació entre les classes i algunes 
necessitats humanes com l’assoliment d’objectius, l’altruisme, la col·laboració o 
el sentiment de recompensa i satisfacció,  aconseguint així una major motivació 
i implicació d’aquest (Pérez, 2016).  

Tot això, implica una important potencialitat de la gamificació ja que, a l’assolir 
aquestes necessitats, adquireix la capacitat de desenvolupar més habilitats 
(competències) i acaba reforçant l’autoestima o autoconcepte dels i les 
estudiants (Marín-Díaz, 2015). 

Diversos estudis semblen mostrar la gamificació com a una eina útil per fomentar 
la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària (Hanus & Fox, 
2015). Però, serveix també per a què la participació sigui més equitativa entre 
els diferents gèneres?  

 

1.2.2. La condició de gènere a l’aula 

 

El gènere és una representació cultural que inclou idees, prejudicis, valors, 
interpretacions, normes, deures, mandats i prohibicions sobre la vida de 
les dones i els homes (Colás & Villaciervos, 2007). Cada gènere porta associats 
uns estereotips que el defineixen: els estereotips de gènere. Aquests, són 
atributs que s’assignen a les persones segons el seu sexe (Lagarde, 1996).  

Els estereotips de gènere poden tenir conseqüències a nivell educatiu ja que, 
aquets, s’han inculcat a l’alumat i s’evidencien amb freqüència, especialment a 
partir de l’adolescència (Colás & Villaciervos, 2007). A més, sovint es segueixen 
transmetent durant aquesta etapa, fins i tot pels mateixos professionals de 
l’educació. Per exemple, es troben sovint als materials educatius com llibres de 
text d’assignatures científiques (Alonso & Mas, 2002).  
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L’arrelament d’aquets estereotips de gènere provoca que, a l’adolescència, les 
noies comencin a percebre que el seu possible èxit va més lligat a la seva bellesa 
que a les seves capacitats intel·lectuals (el més importat és donar una bona 
imatge física i de comportament obedient a la resta). En canvi els nois, sense 
saber-ho, acaben exercint el mandat patriarcal de gènere i assumeixen el rol dels 
enginyosos, esportistes o intel·ligents  (Colás & Villaciervos, 2007). Això, va lligat 
a la seva “identitat masculina”, una forma de ser considerada normal per la 
societat en general en la que l’home exerceix un paper dominant i els proporciona 
una major facilitat a desenvolupar-se en alguns àmbits (l’àmbit públic, per 
exemple) respecte les dones (Gabarró, n.d.). 

La incorporació dels estereotips de gènere en els adolescents, sovint acaba 
degenerant en una baixa autoestima en les noies i una certa prepotència del 
gènere masculí (Colás & Villaciervos, 2007). Per tant, les alumnes noies de 
secundària podrien tenir una menor confiança en les seves habilitats i capacitats 
que els alumnes nois, que sovint mostren un autoconcepte superior, sobretot en 
la part social i emocional (Costa, 2015).  

 

1.2.3. Gamificació i gènere 

 

Pocs estudis fan especial referència a les implicacions de gamificar a les classes 
de ciències segons el gènere. Només, alguns dels anàlisis realitzats a les aules 
extreuen dades segregades per sexe. Per exemple, després d’usar mecàniques 
de la gamificació a classes de física i química, s’han obtingut resultats molt 
semblants entre els dos sexes pel que fa a la seva satisfacció respecte a 
l’activitat realitzada (Pérez, 2016).  

Quan s’avaluen la motivació, esforç i apoderament generats a partir d’aquesta 
eina didàctica, tampoc s’han observat diferències significatives entre sexes 
(Hanus & Fox, 2015).  

Per tant, existeixen algunes evidències que indiquen que la gamificació, com a 
mínim, genera una satisfacció i motivació equivalent entre sexes, pel que podem 
suposar que l’ús de la Unitat Didàctica (UD) gamificada a la fase d’intervenció, 
almenys no desfavorirà encara més la participació activa de les alumnes noies, 
sinó que també es veuran interessades i motivades per aquesta innovació a 
l’aula.  

Per altra banda, es poden contrastar les teories sobre els estereotips de gènere 
que sovint reflecteixen nois i noies adolescents amb una de les característiques 
de l’alumnat que demostra millorar la gamificació: l’autoconcepte i l’autoestima.  

Com s’ha comentat, sovint les noies es veuen en una situació d’inferioritat pel 
que fa al seu autoconcepte respecte al gènere masculí. Però, com s’ha dit abans, 
l’autoestima és un dels aspectes que es veuen afavorits en els estudis que 
analitzen els possibles avantatges de la gamificació (Hanus & Fox, 2015).  
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Per tant, podria donar-se el cas que, al ser una activitat motivadora i que 
afavoreix trencar amb algun dels estereotips de gènere directament relacionat 
amb la participació activa, a més d’augmentar la participació de tot el grup en 
general, aquesta sigui més equitativa del que s’ha pogut observar a la primera 
fase del pràcticum.  

 

1.3. Contextualització del tema en el sistema educatiu 
 

Segons el currículum d’ESO de Catalunya (curs 2016-2017), l’aprenentatge de 
l’alumnat ha de ser de caràcter competencial. Per tant, en el cas de 
l’aprenentatge de les ciències, s’ha de desenvolupar la capacitat i la voluntat 
d’utilitzar els coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la 
naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions 
basades en proves. Això, és imprescindible perquè una persona jove estigui 
preparada per a la vida en la societat del coneixements (Departament 
d’Ensenyament, 2015). 

Llavors, la intervenció portada a terme a aquestes aules procura transmetre un 
aprenentatge competencial de les ciències a l’alumnat. A més, donades les 
dificultats que presenten per a la lectoescriptura en català, també es pretén 
reforçar la competència comunicativa de forma transversal.  

Per altra banda, durant l’aplicació de la UD a l’aula, es procura que el tracte cap 
a l’alumnat per part de les docents i en les relacions que s’estableixen entre els 
alumnes siguin de respecte màxim i reforcin la igualtat entre totes persones 
implicades en l’activitat educativa.  

Un dels punts més rellevants a tenir en compte per reforçar-ho, és la promoció 
de la igualtat de gènere a les aules. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
considera el concepte de l’equitat de gènere com un valor a promoure des dels 
poder públics de Catalunya i s’inclouen diferents lleis que fan referència a la 
igualtat de gènere, protecció de les dones i contra la violència masclista. 
Aquestes aspectes són rellevants també per a l’educació per aconseguir una 
acció educativa a Catalunya que estigui basada en els principis de la coeducació3 
i de la igualtat d’oportunitats. L’acció educativa, llavors, ha de fomentar un canvi 
de mirada i una revisió dels continguts, mètodes d’ensenyament i aspectes 
organitzatius per tal d’avançar en la construcció de models d’identitat no sexistes 
(Generalitat de Catalunya, 2015b). 

Però, com s’esmenta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, malgrat 
els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al 
moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una 
realitat. Per tant, són necessaris molts esforços per part dels poders públics i de 
tota la comunitat educativa per apropar-nos més a l’equitat entre gèneres.  

                                                                 
3 La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i 
individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real 
d’oportunitats. 
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Llavors, com es contempla a la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 
de dones i homes, s’han de reforçar les mesures i els mecanismes concrets que 
permetin aconseguir que es portin a terme polítiques i actuacions destinades a 
eradicar el fenomen de desigualtat entre homes i dones, que col·loca a les dones 
en una situació de subordinació (Generalitat de Catalunya, 2015a). 

En relació amb aquest context, aquest treball pretén detectar un dels entorns en 
els que es dóna una possible situació de subordinació de les noies: la participació 
a l’aula. A més, procura fer una anàlisi de l’ús d’una nova metodologia didàctica 
com és la gamificació com a eina per fomentar una major equitat entre gèneres 
a les aules pel que fa a la participació.  

 

1.4. Objectius del treball 

 

Aquest treball, té com a objectiu general l’estudi de la influència de la 
gamificació com a eina educativa en la participació activa segons el gènere.  

Per poder assolir l’objectiu general, és necessària una observació inicial de la 
situació a l’aula on es realitzarà l’estudi i un recull de dades per analitzar com és 
la participació habitualment i algunes possibles causes de perquè és així. És 
imprescindible, a més, una intervenció basada en la gamificació a la que es tingui 
en compte la inclusió de components i mecàniques del joc que afavoreixin les 
dinàmiques que es creen en aquest.  

Durant l’aplicació de la UD gamificada, és important realitzar una observació 
acurada dels esdeveniments i comportaments d’interès que es donin durant 
aquesta, així com un recull de dades sobre aquests esdeveniments i les 
possibles causes que es detectin.  

Llavors, l’objectiu general esmentat implica l’assoliment d’altres objectius més 
específics: 

 Estudiar la participació general i segons el gènere de l’alumnat a les classes 
de ciències durant la fase d’observació a l’aula.  

 Analitzar les causes de les possibles diferències de participació segons el 
gènere a la fase d’observació (i en el sistema educatiu en general). 

 Estudiar la participació general i segons el gènere de l’alumnat durant la fase 
d’intervenció (UD gamificada). 

 Comparar la participació general i segons el gènere entre la fase d’observació 
i la fase d’intervenció.  

 Analitzar les causes de les possibles diferències de participació segons el 
gènere entre la fase d’observació i la fase d’intervenció. 
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1.5. Continguts del treball 
 

A continuació, es presenta l’estudi realitzat per a l’assoliment dels objectius 
esmentats. Per fer-ho, es comenten, en primer lloc, els instruments de recerca 
dissenyats d’acord amb la bibliografia de referència de la temàtica esmentada i 
es descriu la intervenció dissenyada per portar a terme aquest estudi (UD). 
També es comenta el funcionament d’aquesta al llarg de les sessions.  

Després, es mostren els resultats obtinguts dels instruments d’anàlisi dissenyats 
i una discussió sobre aquests. Finalment, es presenten les conclusions extretes 
de cada un dels objectius presentats, els punts a millorar d’aquesta intervenció i 
recerca, i les reflexions sobre futurs estudis sobre aquest tema. Tot el material 
complementari usat en la realització d’aquest treball, es presenta en forma 
d’annexes al final del document. 
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2. Descripció de l’observació a l’aula 

 

2.1. Context social i característiques socioafectives i 
psicoevolutives de l’alumnat 

 

Com s’ha explicat, el context en el que s’ha realitzat la intervenció per a aquesta 
recerca, és el de les línies A i B de 2n d’ESO de l’INS Milà i Fontanals, de 18 i 12 
alumnes, respectivament. Com s’ha comentat, aquest institut està catalogat com 
a centre de màxima complexitat. En aquest cas, és degut principalment a la seva 
localització al barri del raval de Barcelona, un barri on una gran part dels seus 
veïns són immigrants. Això, implica que l’alumnat d’aquest centre sigui 
majoritàriament de procedència estrangera, molts d’ells primeres generacions.  

A les aules on hem realitzat la intervenció, un 99% de l’alumnat és de 
procedència estrangera de primera generació, pel que les dificultats en la 
competència comunicativa són un problema diari per a ells. Aquest institut 
compta amb diversos programes d’ajuda a l’alumnat nouvingut i una aula 
d’acollida on s’imparteixen classes amb l’objectiu de superar la barrera 
idiomàtica. A més, tots els professionals del centre fan grans esforços per ajudar 
a que aquestes persones puguin seguir l’educació que els pertoca. A totes les 
assignatures es dóna especial rellevància a la competència lingüística.  

Tots aquests esforços, però, sovint es veuen limitats pel baix finançament públic 
que es destina a l’institut i el deteriorament de les instal·lacions del centre: mala 
connexió a  internet, no hi ha ordinadors suficients, laboratoris i les aules 
antigues, material deteriorat i insuficient, etc.  

Aquestes dificultats limiten el ritme d’aprenentatge individual i de tot el grup en 
general. En concret, a les aules de 2n A i B es va detectar un nivell 
d’aprenentatge de les ciències bastant inferior al que es considera normal a 
aquest cicle. 

Aquestes situacions poden actuar en detriment de l’autoestima d’aquest alumnat. 
Es troben a l’inici de l’adolescència, el procés en el que passen de la infància a 
l’edat adulta. Durant aquesta etapa, comencen a requerir una certa autonomia 
(tenir criteris propis i resoldre situacions per un mateix). Aquest procés és molt 
més complicat quan hi ha factors o problemes externs com els que s’han 
esmentat anteriorment, que suposen obstacles per al seu progrés i empitjora el 
seu autoconcepte (Perinat, 2009).  

Aquesta autoestima, sovint és inferior en les noies que en els nois durant 
l’adolescència degut als prejudicis sexistes que han integrat (molts cops degut a 
la insatisfacció amb la seva imatge física) (Moreno, 2014). Les diferències en 
l’autoconcepte entre nois i noies semblen ser un punt clau en les diferències 
observades en la participació activa a les aules de l’INS Milà i Fontanals i un dels 
punts que s’ha intentat reforçar al màxim durant la intervenció.  
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2.2. Proposta didàctica i estratègies de recollida de dades 
 

2.2.1. Unitat Didàctica 

 

La proposta escollida per a la intervenció, consisteix en incloure la gamificació 
com a eina didàctica. Per això, es va dissenyar la UD “SOS! Salvem la vida!” 
(https://ilde2.upf.edu/ms/v/d8e). 

Aquesta, consisteix en un joc dissenyat específicament per a aquesta intervenció 
(segons les característiques de l’alumnat i les problemàtiques observades). 
Llavors, inclou alguns elements del joc com els nivells a superar per aconseguir 
la màxima puntuació, els rànquings, etc.  

A través d’aquesta UD, es pretenen transmetre continguts sobre la dinàmica dels 
ecosistemes i reforçar les diferents competències científiques i la competència 
comunicativa.  

Les característiques d’aquesta UD s’expliquen més detalladament a l’apartat 3 
d’aquest treball.  

 

2.2.2. Plantejament de la recerca i instruments utilitzats 

 

Per poder respondre la pregunta de recerca “com influeix la gamificació en la 
participació de l’alumnat a les classes de ciències segons el gènere?”, s’han 
dissenyat diferents instruments de recerca. Aquests, són de diferents tipologies: 
diaris d’observació, qüestionaris i grups de discussió, per poder fer una 
posterior triangulació de les dades.  

Aquests instruments, s’han aplicat sobre els alumnes de les dues línies de segon 
d’ESO amb les quals s’ha treballat. Donat l’alt nivell d’absentisme, finalment, han 
sigut un total de 26 alumnes: 18 nois i 8 noies. 

Els instruments de recerca dissenyats que s’han utilitzat en aquest estudi són: 

Diari d’observació – Fase prèvia a la intervenció 
 

Recull de dades d’interès per al treball sobre esdeveniments o comportaments 
succeïts a l’aula. La funció d’aquest és la de poder fer una recerca bibliogràfica 
adient pel disseny de la intervenció i, a més, tenir un recull de dades per a la 
posterior comparació amb la segona fase del pràcticum. 
 

Qüestionari pre-test – Fase prèvia a la intervenció (annex 1) 
 

Aquest qüestionari, consta de 10 preguntes a respondre marcant una casella 
segons l’escala de Likert4 i va ser respost per l’alumnat abans de la intervenció. 
Va ser realitzat amb la finalitat d’obtenir dades sobre la percepció de l’alumnat 
en quant a la seva participació a l’aula. 

                                                                 
4 Escala útil per conèixer el grau de conformitat de les persones que responen el qüestionari respecte les 
afirmacions que es presenten. 

https://ilde2.upf.edu/ms/v/d8e
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A més, es va dissenyar tenint en compte el marc teòric, pel que procura 
analitzar diferents situacions durant les quals es dóna un participació activa de 
l’alumnat durant les sessions (de la tipologia que es fan habitualment al 
centre). A més, pretén indagar sobre alguns aspectes que poden afectar la 
participació, sobretot situacions a les quals hi pot influir l’autoconcepte de 
l’estudiant a l’hora de decidir intervenir o participar a l’aula.  
 

Diari d’observació5 - Fase d’intervenció 
 

Recull de dades d’interès ocorregudes a les sessions d’aplicació de la UD.  
 

Qüestionari post-test – Fase d’intervenció (annex 3) 
 

Aquest qüestionari, consta de 10 preguntes a respondre marcant una casella 
segons l’escala de Likert i va ser respost per l’alumnat a l’acabar  nostra 
intervenció. Va ser realitzat amb la finalitat d’obtenir dades sobre la percepció 
de l’alumnat sobre la seva participació durant la intervenció. Es va dissenyar 
seguint els mateixos criteris que en el qüestionari pre-test però les preguntes 
es van adaptar les situacions donades durant l’aplicació de la UD.  
 

Grups de discussió – Fase d’intervenció (annex 4) 
 

Realitzat amb la finalitat d’obtenir informació sobre les causes del possible 
increment de la participació. L’objectiu de realitzar grups de discussió, és 
obtenir informació de primera mà per part dels estudiants i poder corroborar 
allò que s’interpreta dels resultats obtinguts dels demés instruments. Cada 
grup de discussió va estar format per uns 7 alumnes separats segons els 
interessos del treball (entre amistats per crear una clima de confiança 
superior).   
 

 

Els resultats dels qüestionaris han estat recollits mitjançant el programa Microsoft 
Excel. Els resultats dels grups de discussió i dels diaris d’observació s’han recollit 
segons les dades d’interès sorgides per al treball agrupant aquelles respostes o 
anotacions que tenien relació amb la recerca. Aquests, es presenten a l’apartat 
3.2 d’aquest treball.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Teòricament, aquest recull de dades s’havia planificat per a realitzar-se a partir d’una taula d’observació 
(annex 2) que recull diferents paràmetres per a analitzar la participació segons el gènere. Finalment, 
donada la complexitat del sistema de puntuacions i d’avaluació de la UD, va ser impossible emplenar-la 
diàriament i es va optar pel diari d’observació.  
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3. Desenvolupament de la proposta innovadora 

 

3.1. Descripció de la UD 
 

Després de la detecció dels problemes comentats als apartats anteriors durant 
la fase d’observació, es va decidir que era necessari dissenyar una UD que 
incorporés alguna innovació que cridés suficientment l’atenció de l’alumnat com 
per motivar-los a participar activament a les sessions durant les quals estaríem 
treballant.  

Després de llargues converses i recerques sobre com es podia aconseguir, es 
va decidir que la gamificació podia ser una bona eina per aconseguir els nostres 
objectius. D’aquí va sorgir la UD “SOS! Salvem la Vida!”, creada per la Neus 
Martí Alba i jo (Aina Saura Lladó) i tutoritzada pel Marcel Costa a l’assignatura 
d’AECN-III6. 

 

3.1.1. Context de la UD 

  

Per treballar la dinàmica dels ecosistemes des de la gamificació, es va crear un 
context fictici (annex 5) dins el qual, es troba el problema inicial que es planteja 
a l’alumnat:  

Degut a una acceleració sobtada del canvi climàtic, científics importants han 
evidenciat que la vida a la Terra aviat serà inviable. Llavors, es planteja a 
l’alumnat una possible solució. L’EGOT (Equip de Gestió d’Organismes de la 
Terra), els informa que s’ha trobat un nou planeta, l’AVLAS, amb 4 zones de 
característiques semblants a algunes parts de la Terra. Per això, es creu que es 
podrien salvar algunes espècies de la Terra si s’aconseguissin traslladar fins a 
l’AVLAS. Per aconseguir-ho, l’EGOT, demana l’ajuda dels estudiants de la Terra 
ja que la WASA (la NASA d’aquesta missió), només els facilita 5 viatges per 
transportar els éssers vius de la Terra fins a l’AVLAS. 

A partir d’aquí, es distribueixen els alumnes en equips de rescat per a cada zona 
de l’AVLAS (sorra, aigua, terra i gel), de la qual s’hauran d’encarregar per acabar 
formant-hi ecosistemes.  

                                                                 
6 AECN-III: Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals III. Assignatura sobre el disseny i 
valoració de programacions i UDs. 
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Imatge 4. Resum esquemàtic del context de la UD “SOS! Salvem la Vida!”. Usada per a la presentació 
de la UD a companys i professors de màster a l’assignatura AECN-III. Font: Imatge pròpia. 

 

3.1.2. Sistema de punts 

 

Donats els problemes observats de conductes disruptives i baixa participació, es 
va decidir que la major part dels punts havien de ser procedimentals i actitudinals 
per tal d’aconseguir un clima i gestió d’aula adients.  

Llavors, els equips podien aconseguir punts per les proves que superaven i, a 
més, al final de cada classe es repartien una sèrie de targetes per sol·licitar a les 
docents els punts que creien que es mereixien pel seu comportament durant la 
sessió.  

Un cop repartits els punts, es feia un recompte i es projectava a l’aula l’estat de 
les puntuacions i el rànquing dels diferents equips7.  A l’annex 6, es pot consultar 
el material per al professorat d’aquesta UD, on es poden veure les proves a 
superar, els punts que s’assoleixen per a cada prova, els nivells i les targetes per 
sol·licitar  els punts procedimentals i actitudinals.  

 

 

 

Imatge 5. Exemple d’algunes de les targetes de 
puntuació actitudinals i procedimentals. Font: 

Imatge pròpia. 

 

                                                                 
7 En un principi, s’havia de fer el recull de les puntuacions a la plataforma online ClassDojo, la qual 
permet introduir les puntuacions de cada equip, crear els seus propis avatars, veure estadístiques de 
progrés i rànquings de classificats, etc. 
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Aquest sistema de punts, va servir també per a l’avaluació. En aquest cas, la 
puntuació global que obtenia l’equip suposava un 40% de la nota final 
(continguts, actitud i procediments). El 60% restant és el component individual 
de la qualificació: extreta d’un 40% dels procediments i comportament 
individuals, i un 20% de la correcció del dossier: on es recullen les activitats que 
s’han d’anar responent al llarg de les sessions. 

 

Taula 1. Recull dels percentatges que es van acordar per fer l’avaluació d’aquesta UD. Aquests, 
estan adaptats a l’alumnat en concret a la que anava dirigit i a l’objectiu principal que es seguia amb 
aquesta: aconseguir un clima de treball i una gestió de l’aula adients per poder treballar els 
continguts a través de la gamificació sense incidents ni excessives conductes disruptives. Extreta 
de l’apartat d’avaluació de la UD “SOS! Salvem la vida!” (annex 7) 

A l’annex 7, es pot consultar l’apartat d’avaluació de la UD dissenyada. L’annex 
6 (el material per al professorat), és també el dossier (amb comentaris per al 
professor) que l’alumnat usava com a suport al llarg de les sessions i havia d’anar 
emplenant per entregar al final de les sessions.  

 

3.1.3. Visió general de les sessions 

 

Totes les sessions que es van realitzar van fer servir el context creat per al “joc” 
(tant el context d’aprenentatge com el d’aplicació) i a totes elles es seguia un 
estructura similar:  

I. Introducció a la sessió: A cada sessió es feia una petita reflexió, 
normalment mitjançant el diàleg socràtic o qüestionaris a temps real, a la que 
es recordava el que s’havia treballat a les sessions anteriors (continguts, 
activitats, nivell i puntuacions) i les idees prèvies de l’alumnat sobre el que 
s’anava a tractar a aquella sessió.  
 

II. Presentació i resolució de les missions o proves: Aquesta part, era la que 
més variava a cada sessió perquè es va procurar que cada dia es fes servir 
una metodologia de treball diferent. Consistia en les diferents proves que 
havien de superar els equips de rescat. Normalment, era la part del període 
a la que els alumnes construïen el seu coneixement sobre nous continguts. 
Les docents, passàvem pels grups a fer el recompte de punts.  
 

III. Repartiment dels punts de comportament i procediments: Un cop 
acabades les activitats de cada sessió, es repartien les targetes de punts de 
comportament i procediments als diferents equips. Aquests, seleccionaven 
aquells punts que es mereixien i ho sol·licitaven a les docents, que podien 
acceptar-los o no.  
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IV. Cloenda de la sessió: Les docents feien recordar a l’alumnat quin nivell 
havien assolit i tot allò que havien aconseguit fins ara. Per tancar el “joc”, es 
feia una projecció del “rànquing” de puntuacions dels equips de rescat. 

La durada de cada una d’aquestes parts depenia del que es treballés a cada 
sessió i del moment del cicle didàctic en què ens trobéssim. Els tempos 
planificats per a cada part de la sessió es van decidir tenint en compte les 
característiques del alumnes. A més, tot i que les sessions són de 55 minuts, es 
van planificar per a 45 minuts, donat el temps que es tarda en començar la sessió 
o petits imprevists que  podrien succeir. 

Per aquest motiu, les sessions sempre es van ajustar al que s’havia planificat i 
es va realitzar allò que estava previst cada dia. Aquesta planificació de les 
sessions, els temps aproximats destinats a cada part, el material necessari per 
a cada una, etc; es pot consultar a l’annex 7,  que correspon a l’apartat de 
“seqüència d'activitats” de la UD.  

Aquesta seqüència d’activitats es va realitzar tenint en compte el cicle 
d’aprenentatge des d’una visió constructivista i significatiu segons Piaget.  Per 
tant, s’havien de donar les pautes necessàries per què l’alumnat construís el seu 
propi coneixement i aquest fos aplicat en el context que els proporcionàvem 
(Rodríguez Papaseit, 2005).  

La primera sessió va ser introductòria i es va explicar el context, el 
funcionament del “joc”, els criteris d’avaluació, etc. A més, es va fer una 
exploració d’idees prèvies a partir del programa Menti (qüestionari online) i van 
distribuir els alumnes en els equips de rescat. 

 

Imatge 6. Recull d’alguns dels resultats obtinguts a la fase d’exploració d’idees prèvies de l’alumnat 
a partir del qüestionari a temps real Menti. Font: Imatge pròpia. 

A la sessió següent, es va fer un repàs d’allò que havien treballat anteriorment 
sobre ecologia. Els equips havien de seleccionar, d’entre vàries targetes 
d’espècies, quines podien sobreviure a la zona que els havia tocat. 

Després de la selecció d’aquelles espècies que podien sobreviure a la seva zona, 
els equips de rescat van haver de començar a planificar el primer viatge a 
l’AVLAS i determinar quins eren els únics éssers vius que podien sobreviure a 
un lloc on no hi havia cap altre ésser viu (els autòtrofs/productors).  

Un cop enviades les plantes, se’ls va indicar que aquestes no estaven sobrevivint 
a l’AVLAS. Per descobrir per què, vam realitzar una simulació dissenyada per 
nosaltres mateixes per representar el cicle de la matèria i el flux de l’energia.  



18 
 

A partir d’aquesta, es van adonar que era necessari enviar alguns éssers vius 
que tanquessin el cicle de la matèria: els descomponedors i transformadors. 
Aquesta simulació, es pot consultar a la pàgina 74 en el material per al 
professorat de la UD (annex 6). Com aquests conceptes solen resultar 
complicats per a l’alumnat, es va destinar una altra sessió per repassar aquests 
continguts i esclarir possibles dubtes o confusions.  

 

Imatge 7. Fotografia de la Neus (companya de pràctiques) i alguns alumnes durant la simulació del 
cicle de la matèria i el flux de l’energia als ecosistemes.  Font: Imatge pròpia. 

Resolt el problema, es va continuar amb els viatges. Els alumnes van deduir que, 
si hi teníem plantes, els animals que havíem d’enviar al següent viatge eren els 
herbívors (consumidors primaris). Finalment, van ser capaços de detectar els 
consumidors secundaris i terciaris (que s’enviarien al penúltim i últim viatge, 
respectivament).  

Un cop van aconseguir l’objectiu d’enviar els éssers vius a l’AVLAS en l’ordre 
adient, se’ls va animar a crear cadenes i xarxes tròfiques entre aquests éssers 
vius. Així, es van adonar que tots els éssers vius de l’ecosistema es relacionen 
entre ells i amb el seu entorn, que l’energia circula com un flux i la matèria com 
un cicle a través dels diferents nivells tròfics.  

 

Imatge 8. Creació de cadenes i xarxes tròfiques per part de l’alumnat.  Font: Imatge pròpia. 
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A la última sessió es va realitzar una cerimònia final  per fer entrega de les 
recompenses (diplomes) aconseguides per part de l’alumnat pels punts i nivells 
assolits. 

 

Imatge 9. Fotografies de l’alumnat amb els diplomes aconseguits durant la cerimònia final. Tots els 
alumnes van obtenir diploma.  Font: Imatge pròpia. 

Al Vídeo del Pràcticum, es pot veure un petit resum de com van anar aquestes 
sessions i algunes de les produccions obtingudes durant aquestes: 
https://www.youtube.com/watch?v=NnJk9YtyOlY&t=6s. També es pot consultar 
el material per al professorat de la UD (annex 6), on s’inclouen més detalls de 
cada sessió, com la intencionalitat didàctica de cada sessió, i la seqüència 
d’activitats de la UD (annex 7). 

 

3.2. Resultats 
 

3.2.1. Participació segons el gènere abans de la intervenció 

 

Per estudiar la participació de l’alumnat a les classes de Ciències Naturals abans 
de la nostra intervenció, es va realitzar un diari d’observació i un qüestionari pre-
test (annex 1).  

 

Diari d’observació: 

D’aquest, s’ha fet un recull d’algunes de les anotacions més rellevants per a 
l’estudi: 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Avui tocava fer la classe a l’aula del laboratori i, com sempre, els alumnes 

han deixat el dossier a l’aula. Demanen permís per anar-lo a buscar i els 

acompanyo. No hi ha manera que s’afanyin una mica tot i que saben que avui 

toca una classe pràctica i serà més entretinguda. Quan s’aconsegueix que 

tots els alumnes estiguin atents i amb el material necessari, la professora 

comença l’explicació. Només dos o tres alumnes responen a les preguntes 

que aquesta llença al conjunt de la classe. La resta, parlen entre ells, miren 

el mòbil o simplement fan veure que escolten mirant a l’infinit” 

https://www.youtube.com/watch?v=NnJk9YtyOlY&t=6s
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En aquests fragments es pot observar la baixa motivació que presenta l’alumnat 
per les classes de ciències. Per altra banda, també s’hi pot veure la inquietud 
inicial a les diferències de participació a l’aula segons el gènere i la detecció 
d’aquest problema.  
 

Qüestionari pre-test: 

Les 10 preguntes d’aquest qüestionari (annex 1), van enfocades a detectar 
diferències en la percepció de l’alumnat sobre la seva participació (abans de la 
intervenció) en el treball amb tot el grup classe i quan treballen en grup. A més, 
hi ha algunes preguntes enfocades a buscar les causes de les possibles 
diferències.  

En primer lloc, es pot observar que, quan se’ls pregunta per la seva participació 
al realitzar activitats amb tot el grup classe (Gràfic 1), el percentatge de nois que 
considera participar sempre és superior al de noies, mentre que les noies 
responen que mai és així en un percentatge més elevat. 

 

Gràfic 1. Participació segons el gènere davant tot el grup classe abans de la intervenció. El 
percentatge de noies que considera participar davant tot el grup classe almenys un cop per sessió 
és inferior al percentatge de nois.  

Per altra banda, també es poden observar diferències en els percentatges de 
nois o noies segons la seva participació en el treball en parelles o petits grups.  

El percentatge de nois que afirma que sempre o almenys algun cop donen la 
seva opinió dins el grup de treball és superior al percentatge de noies (Gràfic 2).  
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Grafic 1. Parlo davant tota la classe, com a 
mínim, un cop per sessió 

MASCULÍ FEMENÍ

“No entenc per què les noies, que són les que normalment treuen millors notes 
i saben les respostes quan la professora pregunta alguna cosa, són les que 
menys s’escolta quan la professora pregunta alguna cosa al grup classe. A 
més, quan treballen en grup, sembla que la majora de cops són els nois els 
que prenen la iniciativa i participen més... No sé perquè passa això, suposo 
que és un tema de vergonya, però no és lògic que els passi a les persones 
que probablement no es vagin a equivocar. En canvi, ells responen el primer 
que se’ls passa pel cap sense pensar ni un segon el que s’està preguntant...” 
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Gràfic 2. Participació segons el gènere en el treball en grup. Un percentatge superior de nois 
considera que participa activament en el treball en grup sempre o almenys algun cop respecte les 
noies.  

 

Pel que fa a la percepció de les possibles causes d’aquestes diferències, quan 
se’ls demana si creuen que els nois o les noies tenen més facilitat per parlar en 
públic, no s’obté cap tendència definida: la majoria responen “no ho sé” o “mai 
és així”.  

Però, quan se’ls demana si els companys o la professora els fan sentir malament 
quan fan una aportació i s’equivoquen, si que es poden observar algunes 
diferències entre gèneres: les noies consideren que els companys les fan sentir 
malament en un percentatge superior del que ho consideren els nois (Gràfic 3). 
En canvi, la majoria de l’alumnat (nois i noies) opinen que no és el professor el 
que els fa sentir malament. De fet, un elevat percentatge de noies (respecte el 
nois) prefereix que, al parlar en públic a la classe, la professora hi sigui davant 
(Gràfic 4).  

 

Gràfics 3 i 4. Percepció de l’alumnat sobre les actuacions dels companys quan s’equivoquen en una 
aportació davant tot el grup (esquerra -3) i respostes de l’alumnat respecte la seva preferència sobre 
la presència de la professora quan fan aportacions en públic (dreta-4).  
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Gràfic 2. Quan fem activitats per parelles/grups, 
sempre aporto la meva opinió sobre les respostes
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Gràfic 4. Quan he de parlar en 
públic, prefereixo que la professora 

hi sigui davant
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Gràfic 3. Quan parlo davant la classe 
i m'equivoco, els companys em fan 

sentir malament
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3.2.2. Participació segons el gènere durant la intervenció 

 

Per poder estudiar la participació de l’alumnat durant la intervenció (aplicació de 
la UD explicada a l’apartat 3.1), es va dissenyar un diari d’observació, un 
qüestionari post-test i preguntes a estudiar a partir dels grups de discussió.  

Diari d’observació: 

D’aquest diari, s’ha fet un recull de les anotacions més rellevants per a l’estudi. 
Totes les percepcions personals recollides en aquest diari eren compartides amb 
la companya de pràctiques i només es presenten aquelles en les que es 
coincidia. 

En aquestes, s’hi pot intuir l’esforç que es va realitzar en la realització dels equips 
perquè tot funcionés sense incidents entre els companys i es fomentés la 
participació. Es va procurar que les persones amb més confiança entre elles 
anessin juntes a l’equip per perdre el factor de l’efecte negatiu de la pressió dels 
companys sobre les alumnes en les seves aportacions.  

 

 

 

 
 

També es pot detectar una satisfacció respecte el funcionament de les sessions 
pel que fa a una participació més equitativa. El sistema de punts de 
comportament i procediments va tenir un efecte positiu pel que fa al tracte entre 
companys, més cooperatiu i menys destructiu. Els alumes aconseguien punts si 
tots participaven activament en el treball en grup i en les posades en comú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La distribució de l’alumnat en els equips de rescat va ser molt complicada, 
havíem de tenir molt en compte les personalitats i situacions de cada alumne 
per pensar si els podíem ajuntar o no. Després de fer i refer mil cops els grups, 
hem decidit ajuntar persones que es respectin entre elles i, si pot ser, que 
tinguin un cert grau d’amistat” 

“Crec que la cosa està anant bé. Com sol passar, sempre hi ha uns alumnes 
que participen més que altres... o aquells que intenten lliurar-se i fer el mínim 
sempre que poden... Però a la majoria dels grups quasi sempre canvien de 
portaveu, tots volen guanyar el màxim de punts i se’ls veu incentivats a dir-
nos tot allò que han respost per aconseguir la màxima puntuació. Crec que 
aquells que abans es repenjaven una mica dels seus companys ara tenen 
pressió per part dels més treballadors per què participin... però no veig una 
pressió negativa, s’expliquen les activitats entre ells, perquè saben que els 
pot tocar a qualsevol respondre i els punts són per a tots” 
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Qüestionari post-test: 

Les 10 preguntes d’aquest qüestionari (annex 2), van enfocades a detectar 
diferències en la percepció que tenen les i els alumnes sobre la seva participació 
durant la intervenció tant en el treball amb els seus companys de l’equip com a 
les posades en comú. A més, hi ha algunes preguntes enfocades a buscar les 
causes de les possibles diferències.  

En general, els alumnes tenen una percepció positiva sobre la seva participació 
dins l’equip de rescat. El percentatge de nois i noies és semblant pel que fa a la 
participació dins l’equip, lleugerament superior en el cas de les noies (Gràfic 5) 
. Aquestes, fins i tot, consideren que han fet més aportacions dins el seu grup 
que la resta dels companys (Gràfic 6).  

 

Gràfics 5 i 6. Percepció de l’alumnat sobre la seva participació dins l’equip de treball (esquerra - 5) i 
percepció del seu grau de participació respecte els companys de l’equip (dreta - 6).  

 

Pel que fa a les causes que porten a aquesta elevada participació i a que aquesta 
sigui més equitativa, destaquen les respostes a les preguntes sobre les reaccions 
dels companys quan algú s’equivocava. La major part, expressen una 
col·laboració dels companys quan algú s’equivoca. Pocs alumnes consideren 
que els companys els fessin sentir malament en aquests casos, s’observa un 
percentatge superior en el cas dels nois respecte les noies (Gràfic 7).  

0
5

10
15
20
25
30
35
40

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 (
%

)

Gràfic 6. Crec que he aportat més que 
la resta dels meus companys de l'equip 

de rescat
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Gràfic 5. Sempre he donat la meva 
opinió sobre les respostes a les sessions 

d'aquesta unitat
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En aquest mateix camí, es troben les respostes respecte a si es sentien ajudats 
pels companys quan s’equivocaven. La major part responen que sempre o 
almenys alguns cops era així. El percentatge de noies que ho consideren així és, 
fins i tot, superior al dels nois (Gràfic 8).  

Gràfics 7 i 8. Percepció de l’alumnat sobre la percepció que tenen en quant a la seva participació 
dins l’equip de treball (esquerra - 5) i percepció del seu grau de percepció respecte els companys 
de l’equip (dreta - 6).  

Pel que fa a la participació davant tot el grup-classe, durant la intervenció, es 
donava quan els alumnes eren els portaveus del seu equip. A la pregunta sobre 
si els agradava ser el portaveu del seu equip, el percentatge de noies que respon 
afirmativament (sempre o algun cop) és superior als nois (Gràfic 9).  

 

Gràfic 9. Percepció de l’alumnat sobre la seva preferència a participar davant de tot el grup classe 
(ser el portaveu).  
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Gràfic 9. M'agradava ser el portaveu del meu equip

MASCULÍ FEMENÍ

0

20

40

60

80

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 (
%

)

Gràfic 7. Quan feia aportacions dins el 
meu equip de rescat i m'equivocava, els 

meus companys em fèien sentir 
malament  
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Gràfic 8. Quan feia aportacions  din 
l'equi de rescat i m'equiviocava, els 

companys m'ajudaven a entendre-ho
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Una altra dada rellevant és el resultat a la pregunta sobre si el fet d’estar dins un 
sistema de punts (component de la gamificació) els va motivar a participar. En 
aquest cas, no s’observen diferències entre nois i noies però la major part de 
l’alumnat afirma que el fet de poder guanyar punts va ser una de les causes que 
el va motivar a participar més durant les sessions (Gràfic 10). 

 

Gràfic 10. Percepció de l’alumnat sobre la seva motivació a participar durant les sessions dins el 
seu equip de rescat degut a que podien guanyar o perdre punts.  

 

Grups de discussió: 

Es varen realitzar un total de 4 grups de discussió (2 per línia de 2n d’ESO) d’uns 
10 minuts cada un. Consistiren en un seguit de preguntes sobre els motius pels 
quals havien participat més o menys durant la intervenció (annex 4). 

Els i les alumnes, en general, expressen que a l’haver tingut presents elements 
del joc a les classes, s’han mantingut més actius i participaven més. El fet que 
cada dia es mostrés la classificació els feia entrar amb més motivació a l’aula i 
participar activament (controlant el seu comportament) per poder veure si la 
classificació final canviava o quants punts aconseguien.  

_______________________________________________________________ 
“En cada clase, tenías como unos nervios de no saber cómo quedarías en la 
clasificación final y eso hacía que te mantuvieras más despierto y quisieras 
participar más” 

Alumna de 2n ESO B 
_______________________________________________________________ 
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Gràfic 10. Al saber que podíem guanyar punts, m'he sentit més 
motivat/da  a participar

MASCULÍ FEMENÍ



26 
 

_______________________________________________________________ 
“A mi m’encanta parlar i participar, però en aquest cas, encara estava més actiu 
durant les classes. Com que sabia que els punts eren per a tot l’equip, vàrem fer 
molta pinya. Per exemple, el “Z” sempre es passa totes les classes jugant amb 
el mòbil, però en aquest cas vam acordar que si volíem seguir els primers  ho 
havia de deixar de fer... i es va controlar moltíssim!” 

Alumne de 2n ESO A 
_______________________________________________________________ 

 

Per altra banda, quan se’ls demanava per allò que els ha mantingut més 
entretinguts i els ha fer participar més, responen que, a més del fet d’estar 
realitzant un joc, cada activitat o prova que feien dins aquest era diferent a 
l’anterior i que així, no se’ls feia avorrit (una de les causes per les que deixen de 
participar). 

_______________________________________________________________ 
“No me aburría porque nunca sabía que íbamos a hacer ese día en clase de 
naturales. Unos días hacíamos un rato de dossier y era un poco rollo pero otros 
usábamos las cartas de animales, nos grabábamos... la que más me gustó fue 
el día de la materia y la energía con las pelotas, no me lo esperaba” 

Alumna  de 2n ESO B 
_______________________________________________________________ 

 

Per altra banda, però, també se’ls va preguntar sobre aquells aspectes que els 
havien agradat menys. Principalment, es va fer referència a què alguns no 
estaven contents amb el grup que els havia tocat i haurien volgut anar amb les 
seves amistats més properes. D’altres, fins i tot van tenir problemes greus amb 
algun company que els va fer sentir malament. Aquesta última situació, només 
la van comentar nois.  

_______________________________________________________________ 

“Yo cambiaría que nosotros tendríamos que poder elegir el grupo, a mis amigas 
les tocó juntes y yo me quedé sola en otro grupo” 

Alumna  de 2n ESO A 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
“Algunos días lo he pasado mal, mis compañeros se metían conmigo 
continuamente. Me gustaba la actividad y me ponía a trabajar pero no me 
dejaban, solo se portaban mal y me insultaban. Si hubiese ido con otros 
compañeros, me lo hubiese pasado bien, porque era divertido, pero no ha sido 
así” 

Alumne  de 2n ESO B 
_______________________________________________________________ 
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3.2.3. Comparació de resultats abans i durant la intervenció 

 

Per poder conèixer les diferències en la participació segons el gènere causades 
per la gamificació, s’ha fet una comparativa d’alguns dels resultats obtinguts 
abans i durant la gamificació.  

 

Diari d’observació: 

Es poden observar diferències marcades en la percepció de la participació 
segons el gènere a les extraccions del diari d’observació. Els alumnes han 
millorat el seu comportament i se’ls veu més actius durant les sessions que a les 
classes observades a la primera fase del pràcticum. La participació sembla ser 
més equitativa entre gèneres. Quan es fan activitats en grup o a l’hora de ser els 
portaveus, no s’observen diferències molt marcades.  

 

Qüestionaris: 

Per comparar els resultats dels qüestionaris pre i post test, s’han seleccionat 
aquelles preguntes de les quals es podia extreure informació rellevant per a 
l’anàlisi de la percepció de la pròpia participació de l’alumnat i sobre les causes 
d’aquestes diferències.  

Pel que fa a la participació dins el grup de treball, s’ha fet una comparativa de les 
dades extretes de la pregunta “2. Quan fem activitats per parelles/grups, sempre 
aporto la meva opinió sobre les respostes” del qüestionari pre-test i la pregunta 
“1. Sempre he donat la meva opinió sobre les respostes a totes les sessions 
d'aquesta unitat” del qüestionari post-test (Gràfic 11). 

  

Gràfic 11. Comparativa del percentatge d’alumnes que consideren participar activament dins el grup  
de treball abans i durant la gamificació.  
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Gràfic 11. Participació dins el grup de treball
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La percepció de la participació en l’alumnat dins el grup de treball és superior 
durant la intervenció que abans d’aquesta. A més, sembla ser més equitativa 
entre gèneres que a la fase prèvia. L’augment del percentatge de noies que 
consideren participar més mitjançant la gamificació és més elevat que en el cas 
dels nois. 

En el cas de la participació davant tot el grup classe, s’han comparat les 
preguntes “1. Parlo davant tota la classe, com a mínim, un cop per sessió” del 
qüestionari pre-test i la pregunta “6. A les posades en comú, m’agradava ser el 
portàveu del meu equip de rescat” del qüestionari post-test (Gràfic 12). Aquestes 
preguntes, tot i no ser del tot equivalents, donen una idea de la percepció de la 
participació abans i després de l’ús de la gamificació. Aquesta, s’ha vist bastant 
incrementada en tot l’alumnat però sobretot ha augmentat el percentatge de 
noies que participen en les posades en comú (situació de participació amb tota 
la classe). 

 

Gràfic 12. Comparativa del percentatge d’alumnes que consideren participar activament davant tota 
la classe abans i durant la gamificació. 

Per altra banda, s’ha fet una comparativa de la percepció de la resposta 
destructiva de l’alumnat quan aquest s’equivoca en una aportació. Per això, s’ha 
fet una comparativa entre les preguntes “4. Quan parlo davant tota la classe i 
m'equivoco, els meus companys em fan sentir malament” del qüestionari pre-test 
i la pregunta “4. Quan feia aportacions dins el meu equip de rescat i 
m'equivocava, els meus companys em feien sentir malament” del qüestionari 
post-test (Gràfic 13). 
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Gràfic 12. Participació davant tot el grup classe
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 Gràfic 13. Comparativa del percentatge d’alumnes que consideren que els seus companys els fan 
sentir malament quan s’equivoquen en una aportació.  

Mitjançant aquesta comparativa, es pot observar que l’ús de la gamificació ha 
disminuït el percentatge d’alumnes que consideren que els companys els fan 
sentir malament quan s’equivoquen. Sobretot, s’observava aquesta percepció en 
el cas de les noies abans de la intervenció. Després d’aquesta, ha passat a ser 
menor en tots els casos però, sobretot, ha disminuït en el cas de les noies i 
arribant a ser inferior que en els nois.  

 

Grups de discussió: 

Quan es demana a l’alumnat la seva participació respecte a les “classe normals”, 
es dóna una resposta generalitzada: usant aquesta eina, s’entretenien més i, per 
tant, participaven més.  

A més, també s’obtenien vàries  respostes que expressaven que abans estaven 
cansats de fer sempre el mateix a cada classe. En aquest cas, diuen, es feien 
activitats diferents a cada sessió i, a més, tenien un sistema de punts que els 
motivava a mantenir-se actius i participar durat totes les classes i en tota la seva 
durada.  

_______________________________________________________________ 
 “Es más divertido que hacer clase”  

Alumne de 2n ESO A 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
“A veces hemos hecho cosas así… más entretenidas, pero cuando lo has hecho 
un montón de veces se vuelve aburrido otra vez. Por ejemplo, la primera vez que 
hicimos un Kahoot lo pasamos muy bien, pero si lo haces cada día dejas de 
querer participar” 

Alumna 2n ESO B 
_______________________________________________________________ 
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Gràfic 13. "El companys em fan sentir malament quan 
m'equivoco"
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_______________________________________________________________ 
“Los trabajos en grupo no me gustan prefiero hacerlos solo porque siempre hay 
uno que hace todo y los demás se llevan la buena nota. Aquí también pasaba un 
poco, aunque al haber puntos y la clasificación, ha habido más gente que ha 
trabajado” 

Alumne  2n ESO B  
_______________________________________________________________ 
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4. Discussió, conclusions i altres propostes 

 

4.1. Discussió dels resultats 
 

Un cop extretes les dades dels diferents instruments de recerca (diari 
d’observació, qüestionaris i grups de discussió), es pot realitzar una triangulació 
de les dades, és a dir, comparar que els resultats entre els diferents mètodes de 
recerca són equiparables i no contradictoris. Podem considerar que, en els tres 
apartat en els que s’han dividit els resultats (abans de la intervenció, durant 
aquesta i comparació de les dues fases), els resultats es complementen entre 
ells. La informació obtinguda pels tres mètodes proporciona uns resultats 
semblants i no contradictoris pel que els podem analitzar conjuntament.  

 

4.1.1. Participació segons el gènere abans de la intervenció 

 

En el període d’observació, s’observa clarament una baixa motivació i elevada 
passivitat per part de l’alumnat a les classes de ciències. A més,  s’intueix que 
la participació del gènere femení a l’aula és inferior a la del masculí.  

Aquestes suposicions, es confirmen amb els resultats del qüestionari pre-test, 
que indica que el percentatge de nois que tenen una percepció d’una elevada 
participació a classe (davant tota la classe i en el treball en grup) és superior al 
de les noies. 

En la recerca de motius pels quals es donen aquestes diferències, destaca el fet 
que les noies són les que es senten més afectades per les opinions o 
abusos dels companys quan s’equivoquen. Un percentatge més elevat de 
noies es sent malament quan s’equivoca en una intervenció a causa dels 
companys. A més, un elevat percentatge de noies (superior al de nois), prefereix 
que la professora hi sigui davant quan fa alguna intervenció. La figura de la 
professora, llavors, suposaria un factor protector davant aquestes conductes 
destructives cap a les companyes.  

Com s’ha comentat a la introducció, un dels elements més importants en el 
desenvolupament durant l’adolescència és l’autoestima o autoconcepte que 
adquireixen d’ells mateixos i, sovint, és inferior a les noies durant aquesta etapa 
(Moreno, 2014).  Aquest, podria ser un dels motius pels quals les noies es 
senten més afectades pels comentaris dels companys respecte les seves 
intervencions a l’aula. En canvi, els nois solen presentar un autoconcepte 
superior durant l’inici de l’adolescència, sobretot pel que fa a l’àmbit emocional i 
social(Costa, 2015), fet que podria explicar que els afectin menys els comentaris 
que els puguin fer els seus companys i el percentatge de participació més elevat 
respectes les noies. 
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4.1.2. Participació segons el gènere durant la intervenció 

 

La gamificació està considerada una eina útil per fomentar la motivació i 
l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària (Hanus & Fox, 2015) i, la 
motivació de l’alumnat és el motor per a la seva participació a l’aula.  

En el nostre cas, es pot afirmar que així ha succeït. L’ús de components, 
mecàniques i creació de dinàmiques del joc a classe els ha motivat i els ha 
impulsat a mantenir una actitud més activa i participativa al llarg de les 
sessions.  

La gamificació és una eina que adquireix la capacitat de desenvolupar les 
habilitats (competències) i reforça l’autoestima o autoconcepte dels i les 
estudiants (Marín-Díaz, 2015). Per això, l’alumnat es mostra satisfet davant 
aquesta metodologia de treball quan se’ls pregunta, s’han fet conscients del 
seu aprenentatge i s’ha incrementat la seva autoestima. 

El fet de fomentar l’autoestima i crear dinàmiques de motivació comunes, 
probablement, ha sigut un dels motius que han afavorit que la participació 
esdevingués més equitativa entre nois i noies.  

A més, es poden observar alts percentatges pel que fa a la seva percepció 
respecte la col·laboració o cooperació entre companys i un baix percentatge 
quan es pregunta per si els fan sentir malament. De fet, l’altruisme i la 
cooperació, són alguns dels beneficis que s’han observat en l’ús de la gamificació 
(Pérez, 2016). 

 

4.1.3. Diferències en la participació segons el gènere abans i durant la 
intervenció 

 

Si es compara la participació en general de les classes d’abans de la intervenció 
amb les de durant aquesta, es pot observar que hi ha hagut un augment tant en 
nois com en noies. En el cas de les noies, però, l’augment de la participació 
ha sigut considerablement superior i, fins i tot, ha arribat a superar als nois 
en un petit percentatge.  

Respecte a la fase d’observació, la participació s’ha tornat més equitativa en el 
cas del treball dins el petit grup i, en el cas de les noies, han augmentat les ganes 
de participar davant de tot el grup classe.  

Això, pot ser degut a diversos factors relacionats amb l’ús de la gamificació i les 
dinàmiques es creen mitjançant aquesta. L’ús de puntuacions i rànquings ha 
motivat l’alumnat i els ha mantingut actius al llarg de tota la durada de les 
sessions. 

L’alumnat, a partir de l’increment de la seva motivació i participació, tenia 
més facilitat per assolir les competències i es sentia més satisfet del seu 
aprenentatge i progrés,  pel que augmentava també el seu autoconcepte.  
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Una baixa autoestima o autoconcepte va molt lligada als estereotips de gènere 
femení (Colás & Villaciervos, 2007), pel que l’augment de l’autoestima que 
provoquen les dinàmiques que es creen amb la gamificació, pot ser una de 
les causes per les quals han augmentat la participació activa en ambdós 
gèneres però sobretot en el femení.  

Per altra banda, als resultats pre-test, es podia observar que les alumnes es 
veien més afectades pels comentaris dels companys que els nois quan 
intervenien. Aquestes, a més, preferien participar en presència de la professora 
(podia actuar com un factor protector). S’ha de tenir en compte que durant la 
fase d’intervenció, normalment, estàvem presents les dues practicants i la 
mentora, pel que es poden haver sentit més recolzades en els seves 
intervencions.  

En el cas dels nois, s’ha vist una petita disminució de la participació respecte la 
fase anterior. Això, pot ser degut, simplement, a que la participació del 
percentatge de noies ha augmentat en detriment de la dels nois. Un altre possible 
motiu, són alguns petits conflictes que han sorgit dins un dels equips (baralles o 
insults entre companys) que poden haver afectat la seva autoestima i disminuït 
la seva participació. De fet, es pot veure com, tot i haver minvat el percentatge 
de nois que es senten malament pels comentaris dels companys, aquest ha 
passat a ser superior que en el cas de les noies (les quals no han tingut cap 
conflicte amb companys).  

 

4.2. Conclusions del treball 
 

A partir dels resultats d’aquest estudi i, partint dels objectius inicials d’aquest 
treball, es pot concloure que: 

 Abans de la intervenció, l’alumnat presenta una baixa motivació que deriva 
en una baixa participació durant les classes. Aquesta participació, és inferior 
en l’alumnat de gènere femení.  

 Aquestes diferències de participació segons el gènere, sembla que venen 
donades per un menor autoconcepte en el cas de les noies respecte els nois, 
que les provoca inseguretat davant dels seus companys.  

 Durant la fase d’intervenció (gamificació), la participació és elevada en 
general i equitativa entre gèneres (desviada a favor de les noies en un petit 
percentatge). 

 La gamificació ha provocat un augment de la participació en general i, 
especialment, en el cas de les noies, que ha acabat superant la dels nois en 
un petit percentatge.  

 L’ús de components del joc, crea dinàmiques i mecàniques a l’aula que 
fomenten l’autoestima i l’altruisme, derivant en una participació més 
equitativa entre gèneres.  
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Llavors, pel que fa a l’objectiu general del treball, l’estudi de la influència de la 
gamificació com a eina educativa en la participació activa segons el gènere, 
es pot concloure que la gamificació és una bona eina per fomentar la participació 
i implicació de l’alumnat a les classes de ciències. Aquesta eina, a més,  provoca 
una millora de l’autoestima de l’alumnat i aconsegueix que la participació sigui 
més equitativa entre gèneres.  

 

4.3. Altres propostes 
 

4.3.1. Propostes de millora 

 

Aquest estudi ha tingut limitacions importants pel que fa al nombre d’alumnes 
que hi han participat. Només es comptava amb 26 alumnes: 18 nois i 8 noies, 
pel que feia difícil tenir una perspectiva real sobre la participació durant les 
sessions.  

Una altra limitació, és el temps del que s’ha disposat per a la realització de 
l’estudi. En aquest cas, s’ha realitzat una UD de 8 sessions durant les quals s’ha 
pogut fer l’estudi. Però, porta a pensar que potser l’augment de la participació 
podria ser degut a la novetat que suposa la innovació i que un cop passat un cert 
temps, es podrien arribar a avorrir com els passava amb les metodologies 
anteriors.  

Per tant, seria interessant realitzar l’estudi en diferents aules (incrementar la N) 
i, a ser possible, de diferents centres amb diferents característiques per 
determinar si realment és la gamificació una bona eina per fomentar una 
participació més equitativa entre gèneres a l’aula. Aquests estudis, seria 
interessant que es mantinguessin un període de temps més llarg (un trimestre o 
tot un curs escolar) per poder eliminar la variable de la novetat de la metodologia 
utilitzada.  

Pel que fa a la intervenció a l’aula, seria interessant  intentar millorar la  
metodologia de creació de grups per minimitzar els conflictes interns als equips 
de treball. En aquest cas, es tractava d’un grup molt complicat i poc cohesionat, 
pel que també seria interessant haver tingut més temps per poder realitzar 
activitats gamificades però destinades exclusivament a treballar la cooperació 
entre companys i la cohesió de grup.  

A més, seria interessant disposar de més temps al final de la UD per poder 
realitzar una activitat d’autoregulació de l’aprenentatge. Aquesta va ser 
dissenyada però no va donar temps a fer-la. Prendre consciència d’allò que s’ha 
après podria fomentar encara més la satisfacció de l’alumnat respecte aquesta 
eina educativa. Fins i tot, seria interessant realitzar una activitat final en la que 
no només es prengui consciència de la millora del seu aprenentatge sinó també 
de la seva capacitat de treball en equip, de participació activa i implicació en les 
activitats. 
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Durant aquesta intervenció, va ser impossible emplenar la taula d’observació 
dissenyada. Seria interessant poder repetir l’estudi  mitjançant l’ús d’instruments 
diferents i incloure l’ús de taules d’observació per comprovar si els resultats es 
confirmen amb els obtinguts en aquest treball.  

 

4.3.2. Propostes de futurs estudis relacionats 

 

En relació amb l’ús de la gamificació, hi ha un gran nombre de possibles variables 
a seguir estudiant. Per exemple, estudiar la competitivitat que porta implícita la 
gamificació i la percepció que té l’alumnat sobre aquesta, treball realitzat per la 
meva companya de pràctiques Neus Martí Alba.  

Pel que s’ha pogut veure en aquest estudi, la gamificació és una eina molt potent 
per motivar a l’alumnat i fomentar la participació i que aquesta sigui més 
equitativa entre gèneres. Llavors, seria interessant analitzar si, a més de la 
participació, l’assoliment de competències o l’aprenentatge poden ser superiors 
mitjançant aquesta eina innovadora respecte l’ús de metodologies més 
tradicionals.  

Durant la intervenció, es va poder observar que l’ús de targetes de punts 
funcionava molt bé per frenar les conductes disruptives i aconseguir un millor 
clima d’aula. Per tant, seria molt interessant estudiar l’ús d’aquestes targetes com 
a eina per a la gestió de l’aula.  

A més, seria interessant comparar l’eficiència del reforç positiu (recompenses) 
respecte el negatiu (càstigs) La gamificació funciona principalment mitjançant el 
reforç positiu (en el cas de la nostra UD, només en casos de conductes molt 
disruptives se’ls penalitzava). Per això, també seria de gran interès l’estudi 
d’aquesta eina com a mode de reforç de les  bones conductes a l’aula i comparar-
ho amb el sistema tradicional de càstigs i penalitzacions.  

Per altra banda, s’ha pogut observar com encara existeixen diferències a l’aula 
pel que fa al gènere de l’alumnat, sovint donat pels estereotips (que es tornen 
més evidents a partir de l’adolescència). En aquest sentit, hi ha molts estudis 
necessaris sobre la transmissió d’aquets estereotips als centres educatius, com 
trencar amb aquests quan suposen perjudicis per a l’alumnat, com evitar 
conductes sexistes a l’aula, etc.  

 

Per tant, la recerca educativa pot resultar útil per obtenir uns resultats 
sobre un determinat aspecte que es vol conèixer, però sobretot, per 
detectar tot allò que encara queda per fer en educació i fer visibles els 
problemes existents, sovint ocults i oblidats pel sistema. 
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Annexes 
 

Annex 1 

QÜESTIONARI ALUMNES 2N ESO 
INS MILÀ I FONTANALS 

Data  

Gènere            Masculí (    )                Femení (    )               Altre (    ) 

Edat  
Agrairia que responguessis el següent qüestionari marcant amb una  X la casella que 

consideris que s’adapta al que penses que et passa a tu quan es donen les situacions 

que es presenten a continuació. Si vols fer un comentari o aclariment sobre el que et 

preguntem o  sobre la teva resposta o pots fer a l’espai que et deixem.  

Aquest qüestionari forma part d’un treball del Màster de Formació del Professorat de la 

UPF, les respostes obtingudes són anònimes i només seran usades per aquest treball.  

No hi ha respostes correctes ni incorrectes, només ens interessa saber què en penses! 

Exemple. M’agrada més treballar en grup o per parelles que individualment. 

 

 

 

 

1. Parlo davant tota la classe, com a mínim, un cop per sessió: 

 

2. Quan fem activitats per parelles/grups, sempre aporto la meva opinió sobre les 

respostes. 

Comentaris/aclariments: 

 

Treballar en equip és menys 
avorrit. 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 
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3. Quan la professora fa una pregunta a la classe, m’agrada ser el/la primer/a en 

respondre. 

 

4. Quan parlo davant tota la classe i m’equivoco, els meus companys em fan sentir 

malament. 

 

5. Prefereixo escoltar les opinions dels meus companys abans de parlar davant tota 

la classe. 

 

6. Quan parlo davant tota la classe i m’equivoco, el professor/a em fa sentir 

malament. 

 

 

 

 

 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 
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7. Quan he de parlar en públic, prefereixo que sigui només davant els companys de 

classe que amb el/la professor/a davant. 

 

8. Quan he de parlar en públic, prefereixo que sigui quan el/la professor/a escolta 

que no només davant els companys. 

 

9.Crec que els nois tenen més facilitat per parlar el públic que les noies. 

 

10.Crec que les noies tenen més facilitat per parlar el públic que els nois. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ!  

 

 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 
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Annex 2 

Taula d’observació 
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Annex 3 

QUESTIONARI ALUMNES 2N ESO 
INS MILÀ I FONTANALS 

Aquest qüestionari forma part d’un treball del Màster de Formació del professorat de la 

UPF. Les respostes obtingudes són anònimes i només seran usades pel treball. 

Data  

Aula                2n A (    )                                                   2nB (    ) 

Gènere          Masculí (    )               Femení (    )             Altre (    ) 

Edat  

Respon el següent qüestionari marcant amb una  X la casella que consideris que s’adapta 

al que penses que et passa a tu quan es donen les situacions que es presenten a 

continuació. Si vols fer un comentari o aclariment sobre el que et preguntem o  sobre la 

teva resposta, ho pots fer a l’espai que et deixem.  

 

 

Exemple. M’agrada més treballar en grup o per parelles que individualment. 

 

 

 

 
 

1. Sempre he donat la meva opinió sobre les respostes a totes les sessions d’aquesta 

unitat. 

 

 2. Crec que he fet mes aportacions a l’equip de rescat que als treballs en grup que 

fèiem abans. 

Comentaris/aclariments: 

 

Treballar en equip és menys 
avorrit. 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

No hi ha respostes correctes ni incorrectes, només ens interessa saber què en 

penses! 
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3. Al saber que podíem guanyar punts, m’he sentit més motivat a participar dins 

l’equip de rescat. 

 

4. Quan feia aportacions dins el meu grup i m’equivocava, els meus companys de 

l’equip em feien sentir malament. 

 

 5. Crec que he aportat més que la resta dels meus companys de l’equip de rescat. 

 

 6. A les posades en comú, m’agradava el portaveu del meu equip de rescat. 

 

 

 

 

 

 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 
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7. Em feia vergonya quan havia de ser el portaveu del meu equip de rescat. 

 

8. Els meus companys de l’equip de rescat parlaven més que jo quan havíem de 

decidir les respostes. 

 

9. Quan feia aportacions dins l’equip de rescat i m’equivocava, els meus companys 

m’ajudaven a entendre-ho o corregir-ho. 

 

10. Crec que he estat més actiu/va durant les classes que a les “classes normals”. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ! 

 

 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 

 
 
 
 

Comentaris/aclariments: 
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Annex 4 

GRUP DE DISCUSSIÓ ALUMNES 2N ESO 
INS MILÀ I FONTANALS 

Guió semi-estructurat per a un grup de discussió a realitzar amb el grup classe dividit en dues 

meitats. Les aportacions obtingudes seran transcrites i analitzades únicament per als treballs del 

Màster de Formació del Professorat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

Data  

Aula                2n A (    )                                                   2nB (    ) 

Es procurarà que el grup de discussió segueixi el guió que es presenta a continuació. Però, és 

possible que donades les respostes del alumnes, sigui interessant deixar que es desmarqui una 

mica de la línia establerta.  

- Bon dia nois i noies. Com ja sabeu, la Neus i jo estem cursant un màster per formar-nos com 

a  professores i us agrairíem que ens donéssiu la vostra opinió sobre alguns aspectes que 

tractarem ara. Convé que respectem els torns de paraula pel que cada cop que vulgueu 

intervenir, haureu d’aixecar la mà i esperar a que us toqui per parlar. Si em doneu el vostre 

consentiment, aquesta discussió serà enregistrada i transcrita per tal de poder usar les dades 

per als anàlisis dels nostres treballs. En cap cas sortiran els vostres noms en aquest treball i, 

un cop realitzat l’anàlisi, aquesta gravació serà destruïda. 

 

- Aquests dies, heu format part dels vostres equips de rescat al joc SOS! Salvem la Vida!, quines 

diferències heu trobat entre treballar en grup dins un joc així i treballar en grup com ho fèieu 

anteriorment? 

 

- Creieu que heu estat més interessats/actius gràcies a que era un joc amb uns rols, uns punts 

a guanyar i que fossin activitats dinàmiques (amb targetes, per exemple)? O potser us 

passava a l’inrevés, us feia mandra haver de tenir en compte tantes coses? 

 

- Us sentíeu a gust treballant dins l’equip de rescat? En algun moment heu tingut una actitud 

més passiva degut a que estàveu dins aquest equip? Per què? 

 

- Creieu que alguns alumnes tenen més facilitat que d’altres per a liderar el grup o ser el 

portaveu d’aquest? Són sempre els que considereu més intel·ligents o són els més 

extravertits?. Qui creieu que té més facilitat? Per què? 

 

- Quins aspectes del joc us han agradat i us han fet mantenir-vos actius i entretinguts durant 

les sessions? Per què? 

 

- Quins aspectes del joc us han avorrit més i han fet que no tinguéssiu tantes ganes de seguir 

“jugant”? Per què? 

 

- Per acabar... ens voldríeu fer algunes recomanacions per a canviar aquest joc i fer que sigui 

el màxim de dinàmic i participatiu per part vostra? 

 

- Moltes gràcies per les vostres opinions, segur que ens seran molt útils. Ha sigut tot un plaer 

treballar amb vosaltres! 
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Annex 5 

 

2.2. CONTEXT DE LA UD 

Aquesta UD està plantejada a partir d’un context fictici en el que es desenvoluparà el joc que s’ha 

creat. 

Context d’aprenentatge 

A causa d’un canvi climàtic accelerat, les condicions a la Terra aviat deixaran de ser viables per 

a qualsevol tipus de vida. Davant aquesta catàstrofe, l’”EGOT (Equip de Gestió dels Organismes 

de la Terra)” ha proposat que s’intenti salvar la vida portant espècies de la Terra a un planeta 

descobert recentment: l’AVLAS (a l’inrevés, SALVA). Aquest planeta, es troba a una distància 

òptima de la seva estrella que li proporciona unes característiques ambientals on hi podrien 

habitar algunes de les espècies de la Terra. Per altra banda, la “WASA” (la NASA d’aquesta UD) 

s’ha ofert a proporcionar un màxim de cinc viatges per a traslladar aquestes espècies al nou 

planeta.  

Les sondes enviades per la “WASA” han aportat informació sobre zones que s’han detectat al 

planeta: 

 La zona de sorra (grans oscil·lacions de temperatura i baixa humitat) 

 La zona de terra (temperatures elevades i alta humitat) 

 La zona de gel (baixes temperatures i alta humitat) 

 La zona d’aigua (mar temperat) 

Donada aquesta informació, l’”EGOT” ha seleccionat un recull d’espècies que es podrien enviar 

a l’AVLAS però necessiten l’ajuda dels alumnes. Aquests, un cop assignada una zona a cada 

“grup de rescat” (format per quatre membres heterogenis), han de seleccionar en primer lloc 

aquelles espècies que per les seves característiques podrien sobreviure a la zona corresponent. 

A continuació, hauran de decidir en quin ordre s’envien les espècies per a què es creï un 

ecosistema viable. Finalment, hauran d’analitzar les cadenes i xarxes tròfiques que es formen 

segons les espècies que han enviat. 

En definitiva, es tracta d’un context d’aprenentatge ja que els alumnes hauran d’assolir el 

coneixement necessari i desenvolupar vàries competències per a poder resoldre el problema (tot 

aconseguint el màxim de punts que els resulti possible).  

 

Context d’aplicació 

Donada l’amplitud del context d’aprenentatge, es mantindrà el mateix per l’aplicació. Els alumnes 

de cada grup hauran de representar i explicar les espècies que han aconseguit introduir a la seva 

zona i un exemple de xarxa tròfica que es pugui donar en l’ecosistema que han creat. 
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Annex 6 

   

  

Unitat Didàctica de Ciències Naturals – 2n ESO 

NOM: 

Sobre el flux d’energia i el cicle de la matèria 

i la dinàmica dels ecosistemes (ecologia) 

 

SOS! Salvem la vida! 

MATERIAL PER  

AL PROFESSORAT 

(algunes consideracions) 
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Plantejament de la situació 

Volem començar la sessió amb algunes imatges... 

 

 

Probablement apareixeran conceptes con contaminació, fum, boira, ciutats, indústries, 

fàbriques... Es tracta d’evidenciar quina és la principal causa: activitat humana.  

 

 

 

 

Segurament davant aquesta qüestió i a 

partir de la imatge, apareixeran 

respostes com que el sòl s’està 

assecant o que augmenten les 

temperatures.  

Es pretén que els alumnes reflexionin sobre el problema ambiental de l’escalfament global i 

quines conseqüències en resulten pels éssers vius i per la Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

Tenim un problema! I ara què? 

 

A partir d’aquí, anunciar el problema: “s’està acabant la vida a la Terra”. 

Sessió 1 

Què us suggereixen 

aquestes imatges? 

Quines conseqüències es 

podrien donar? 



48 
 

NOTA: fins aquí ho realitzarem a través de www.mentimeter.com per tal de promoure el 

desenvolupament de la competència digital a la vegada que s’afavoreix la participació de 

l’alumnat.  

 

 
 

Davant aquesta catàstrofe que està succeint al planeta Terra, 

alguns investigadors han intentat fer el possible per trobar-hi 

una solució. Les úniques esperances recauen sobre el planeta 

AVLAS: un planeta descobert recentment que, per les 

característiques que presenta, podria desenvolupar-s’hi vida.  
 

Així doncs, han considerat la possibilitat de salvar algunes 

espècies que habiten a la Terra introduint-les al planeta 

AVLAS, amb la intenció de mantenir la vida, almenys, en 

alguna part de la via làctia.  

 

L’EGOT (Equip de Gestió dels Organismes de la Terra) ha posat 

en marxa una recerca de tots els éssers vius que possiblement 

podrien sobreviure en aquest planeta. 

Però com que l’escalfament global està avançant més 

ràpid del que esperaven, creuen que no tindran temps 

per a habitar l’AVLAS abans que la vida a la Terra 

s’acabi definitivament.  

 

Per tal de resoldre la situació el més aviat possible, l’EGOT ha demanat 

col·laboració als ciutadans. Però compte! Pot ser no tothom és capaç de saber 

com habitar un nou planeta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us presentem el planeta AVLAS 

Creieu que ho podreu aconseguir? 

... Comença el compte enrere! 

AVLAS (a 

l’inrevés, 

SALVA) 

http://www.mentimeter.com/
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METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecànica de puntuació realitzada a través de la plataforma www.classdojo.com.  

 

 

 

Al final de la UD es distribuirà uns diplomes com a recompensa simbòlica als diferents equips 

de rescat d’acord amb l’estadi de progressió assolit (cada 150 punts obtinguts es progressa a 

un estadi superior).  

Però... Com ho 

farem? 

Què hi 

guanyem? 

Resoldre conflictes per 

equips 

Cooperar amb diferents 

companys 

Superar nivells de 

dificultat 

Aconseguir punts col·lectius 

Obtenir reconeixement    pel 

progrés aconseguit 

I per a què? 

... I qui guanya? 

http://www.classdojo.com/
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Com es pot aconseguir punts? 

Aquesta experiència de gamificació es basa en un sistema de puntuació per al conjunt de l’equip. 

Amb la intenció de promoure l’aprenentatge cooperatiu, la cohesió de grup, millorar el clima de 

l’aula i l’autoestima dels alumnes, la majoria de punts són actitudinals i procedimentals.  

La mecànica consisteix en repartir, a l’inici de cada sessió, les targetes que es presenten a 

continuació a cada un dels equips. Aquests, com a equip, al final de la sessió, sol·liciten a les 

professores aquells aspectes que consideren que es mereixen tal puntuació; les docents 

accepten o no, justificant la decisió.  

Al final, apareixerà a la pissarra una classificació dels diferents equips, per tal d’afavorir la 

motivació dels alumnes per a progressar en la classificació, tot promovent una major cohesió 

dels membres del grup i que l’aprenentatge sigui cooperatiu. D’aquesta manera, es pretén que 

l’estratègia de gamificació resulti en una competició col·lectiva saludable i es produeixen efectes 

positius dintre dels equips. 

 

Tanmateix, les docents aniran avaluant individualment cada un dels membres a través del 

sistema de puntuació, assegurant-se que els membres ho sàpiguen en cas que es consideri 

necessari. Aquest fet és així per tal de garantir la responsabilitat individual característica de 

l’aprenentatge cooperatiu.   
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Hem aconseguit 

resoldre els 

problemes sense 

demanar ajuda 

Hem demostrat 

comprendre els 

passos a seguir 

Hem intentat 

realitzar les tasques 

dintre del temps 

establert 

Hem justificat 

correctament       les 

nostres aportacions 

Hem mostrat una 

bona actitud davant 

les tasques 

proposades 

Hem mostrat una 

actitud receptiva quan 

algun company 

intervenia 

Hem mostrat una 

bona actitud davant 

les intervencions de 

les professores 

Tots hem prestat 

atenció quan alguna 

professora o 

company/a 

intervenia 

Hem resolt els dubtes 

si algun grup ha 

sol·licitat ajuda 

Hem respectat el torn 

de paraula 
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Tots hem aportat 

activament en el 

treball en grup 

Tots hem participat 

durant les posades 

en comú 

Tots portem el 

material 
Ens han resolt els 

dubtes a l’ajuda que 

hem sol·licitat 

Ens hem aixecat sols 

quan teníem permís 
Tots ens hem 

esforçat per a 

progressar 

Ens hem ofert a 

mostrar la nostra 

ajuda 

Tots hem arribat 

puntuals 

Hem resolt els dubtes 

si algun grup ha 

sol·licitat ajuda 

Ens hem distribuït les 

tasques: cadascú 

tenia una 

responsabilitat dins 

l’equip 
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Algun membre ha 

arribat tard sense 

justificació 

Algun membre ha 

realitzat activitats 

diferents 

Algun membre s’ha 

aixecat sense permís 

per anar a parlar 

amb un  altre grup 

SOL·LICITEM AJUDA OFERIM AJUDA 

 

TASQUES 

Quants punts sol·liciteu? 

 

Algun membre 

crida en veu 

alta 
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Nivell 0. Què en sabem del planeta AVLAS?                                 
 

Des del moment que es va fer aquesta troballa, la WASA va enviar vàries 

sondes que van permetre estudiar les característiques del planeta; així, 

l’AVLAS compta amb diferents zones, cada una amb unes condicions 

determinades, on hi podrien sobreviure algunes 

de les espècies de la Terra. 

 
 

Per a facilitar la tasca, ens organitzarem en diferents “equips de 

rescat”, cada un dels quals té com a objectiu desenvolupar vida 

a la seva zona. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DELS CIUTADANS EN EQUIPS DE RESCAT  

 

 

 

 

 

  

S1 

Quin equip serà capaç de salvar les 

espècies i mantenir-les? 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 1 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 2 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 3 

  

  

  

  

EQUIP DE RESCAT 4 

Prèviament s’haurà planificat la distribució dels alumnes en grups heterogenis reduïts (4 

alumnes per “equip de rescat”), tenint en compte cultura, gènere i nivell d’aprenentatge. A 

més, considerant com s’estructura aquesta estratègia de gamificació en la que la puntuació 

actitudinal i procedimental s’obté en cas que tot l’equip ho hagi assolit, hem considerat 

interessant establir els grups tenint en compte que cada alumne/a vagi al mateix equip amb 

alguna “amistat” del grup-classe (afavorint llavors que entre ells es regulin el seu 

comportament).  

A través del projector apareixeran els grups i els noms de les persones (simulant que aquesta 

distribució ha sigut el resultat d’una selecció aleatòria que ha realitzat l’aplicació digital).  

A més, se’ls anima a que cada grup esculli un nom per al seu equip, per afavorir la identitat 

de grup.  
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DISTRIBUCIÓ  I PRESENTACIÓ DE LES ZONES   

PER EQUIPS DE RESCAT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIP DE RESCAT 1 = 

 

EQUIP DE RESCAT 2 = 

ZONA DE GEL ZONA DE SORRA 

 

EQUIP DE RESCAT 3 = 

ZONA DE TERRA 

 

EQUIP DE RESCAT 4 = 

ZONA D’AIGUA 

Repartir la fitxa de la seva zona a 

cada equip de rescat  
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EQUIP DE RESCAT 1 = ZONA DE GEL 

 

A la zona del planeta on els rajos de llum són 

menys perpendiculars, s’hi ha detectat un 

medi de temperatures baixes i humitat elevada 

en general: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

-3 a 5oC 20-30% 

Creieu que qualsevol ésser viu 

hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 2 = ZONA DE SORRA 

 

S’ha pogut observar que en algunes zones s’hi 

pot trobar un clima àrid, amb grans oscil·lacions 

de temperatures al llarg dels dies i una humitat 

baixa: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

0 a 40oC 10-20% 

Creieu que qualsevol ésser viu 

hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 3 = ZONA DE TERRA 

 

A les zones on els rajos de llum de la seva 

estrella són més perpendiculars, s’hi ha trobat 

una zona amb un sòl humit degut a les 

abundants precipitacions acompanyat de 

temperatures elevades tot el dia. 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures Humitat 

25 a 40oC 85-99% 

Creieu que qualsevol ésser viu 

hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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EQUIP DE RESCAT 4 = ZONA D’AIGUA 

 

Una gran part del planeta, a més, està coberta per aigua salada 

(com passa a la Terra). La sonda ha enviat dades sobre les 

condicions d’aquest mar i sembla que les temperatures són més 

aviat temperades: 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatures 

12 a 20oC 

Creieu que qualsevol ésser viu 

hi podria sobreviure? 

Què hauríem de tenir 

en compte? 
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A partir d’aquí, es formulen algunes qüestions per a determinar quin és el grau de coneixement 

dels alumnes i, així doncs, el punt de partida a nivell general. Aquestes qüestions també serviran 

per a explorar algunes idees prèvies de l’alumnat. Es realitzarà a través d’un qüestionari a 

temps real (www.mentimeter.com) amb la intenció de promoure la intervenció de tots els 

alumnes i les alumnes de manera equitativa. De totes maneres, si la connexió a Internet no és 

adequada, es pot realitzar a través del diàleg o aportar les qüestions per escrit a cada equip de 

rescat.  

 

 

  

Ara bé! Som especialistes! Anem a parlar correctament! Si 

anem a habitar aquestes zones, com les anomenarem a 

partir d’ara? ECOSISTEMES (poden escollir també un nom pel 

seu ecosistema) 

Creieu que qualsevol ésser 

viu hi podria sobreviure? 

En aquestes imatges s’hi observa un 

“terreny” sobre el qual romandran els 

éssers vius... amb el que coneixem 

d’ecologia, com el podem anomenar? 

Substrat 

Aquestes zones del planeta presenten un medi en el que els éssers 

vius hi portaran les seves funcions, però... quants medis hi ha en 

total? 1, 2, 4, molt més? Aquàtic i aeri 

Sovint estem parlant d’espècies”... 

sabríeu explicar a què ens referim? 

 

http://www.mentimeter.com/
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Nivell 1. Selecció dels éssers vius                                            
a participar en l’operació AVLAS  

 

Donades les característiques de les zones trobades a l’AVLAS, l’EGOT ha considerat algunes 

de les espècies que es podrien traslladar cap al planeta per poder mantenir la seva existència. 

Aquí és quan necessiten la vostra ajuda. Cada equip de rescat us encarregueu d’una zona 

concreta (que ja se us ha assignat), pel que cada grup haureu d’escollir les espècies que poden 

sobreviure en aquesta zona tenint en compte les característiques i els intervals que us fem 

constar. Confiem que sereu capaços d’assignar el medi correcte a cada espècie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS PER A 
ASSOLIR EL NIVELL 

 Seleccionar els éssers vius aptes per a sobreviure al vostre ecosistema 

 Descartar els éssers vius que no sobreviurien al vostre ecosistema 

 

PUNTUACIÓ DEL 
NIVELL 

 

Selecció dels éssers vius que es podrien salvar:  

 10 punts si es seleccionen correctament tots els éssers vius. 

 5 punts si es seleccionen correctament tots els participants excepte un 
màxim de 2 errors (que s’hagin descartat incorrectament i/o que s’hagin 
seleccionat incorrectament). 

 3 punts si es selecciona incorrectament fins a 5 éssers vius.  

En qualsevol cas, intentar justificar-ho es recompensa amb 5 punts 
extra.  

Altra puntuació extra: actitudinal i procedimental (veure graella de 
puntuacions inicial) 

 

SOM-HI! 

A cada equip de rescat se li proporciona, 

de manera desordenada, les seves 10 

targetes i 5 targetes més d’espècies que 

han de descartar a la seva zona. 

Considerem que pel ritme general del 

grup-classe és millor no repartir les 40 a 

cada equip de rescat.  

A continuació es mostren les fitxes que pertanyen a cada zona, 

seleccionant així 3 productors, 3 consumidors primaris, 3 consumidors 

secundaris i 1 consumidor terciari (10 en total).  

  

Sessió 2 

+10 +5 

+3 

+5 
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Cactus parodia 

Parodia leningausii 

Medi: Aeri 

Temperatura: -3-50oC 

Humitat: 7-60% 

Alimentació: fabrica el 
seu propi aliment 

 

Adènia  

Adenia pechuelii 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-48oC 

Humitat: 4-50% 

Alimentació: fabrica el seu 
propi aliment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromedari  

Camelus dromedarius 

Medi: Aeri 

Temperatura: -8-50oC 

Humitat: 3-42% 

Alimentació: plantes amb 
espines, fulles seques i 
arbusts halòfits 

 

 

 

 

Cactus opuntia 

Opuntia humifusa 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-50oC 

Humitat: 8-67% 

Alimentació: fabrica el seu 
prop aliment 

ZONA DE SORRA 
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Rata cangur 

Dipodomys agilis  

Medi: Aeri 

Temperatura: -2-47oC 

Humitat: 7-51% 

Alimentació: llavors, fulles i 
tiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fennec  

Vulpes zerda 

Medi: Aeri 

Temperatura: -1-45oC 

Humitat: 5-50% 

Alimentació: insectes, rèptils, 
rosegadors i aus 

 

Serp cascavell 

Crotalus scutulatus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 0-45oC 

Humitat: 4-43% 

Alimentació: sargantanes, 
petits mamífers, ocells i 
ous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iguana del desert 

Dispsosaurus dorsalis 

Medi: Aeri 

Temperatura:-1-47oC 

Humitat: 3-45% 

Alimentació: flors, fruits i 
fulles 
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Gat ornat 

Felis silvestris ornata 

Medi: Aeri 

Temperatura:-5-44oC 

Humitat: 7-47% 

Alimentació: petits mamífers, 
llangardaixos i insectes 

Voltor torgos 

Torgos tracheliotus 

Medi: Aeri 

Temperatura:-7-45oC 

Humitat: 6-50% 

Alimentació: totes les preses que 
pugui trobar 

Orquídia epífita 

Cymbidium pomilum 

Medi: Aeri 

Temperatura: 18-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi 
aliment 

Arbre cecropia 

Cecropia angustifolia 

Medi: Aeri 

Temperatura: 17-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi 
aliment 

ZONA DE TERRA 
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Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: Aeri 

Temperatura: 17-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el seu propi 
aliment 

Bonobo 

Pan paniscus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 12-40 oC 

Humitat: 80-99% 

Alimentació: flors, fruits i 
fulles 

Papallona mussol 

Caligo memnon 

Medi: Aeri 

Temperatura: 20-39 oC 

Humitat: 83-99% 

Alimentació: fruits 

Tucà 

Ramphastos toco 

Medi: Aeri 

Temperatura: 19-39 oC 

Humitat: 86-99% 

Alimentació: Fulles, fruits 
i fruita madura 
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Granota verda 

Phyllomedusa sauvagii  

Medi: Aeri 

Temperatura: 15-39 oC 

Humitat: 85-99% 

Alimentació: insectes 

Mussol africà 

Bubo leucostictus 

Medi: Aeri 

Temperatura: 10-39 oC 

Humitat: 81-99% 

Alimentació: Insectes, petits 
rosegadors i ratpenats 

Ratpenat de ferradura 

Rhinolophus silvestris 

Medi: Aeri 

Temperatura: 9-45 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: Insectes 

Jaguar 

Panthera onca 

Medi: Aeri 

Temperatura: 20-46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: Carn de 
qualsevol animal que pugui 
caçar 
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Posidònia 

Posidonia oceanica 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 10-25oC 

Alimentació: fabrica el seu propi aliment 

Acetabulària 

Acetabularia acetabulum 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 12-23oC 

Alimentació: fabrica el seu propi 
aliment 

Fitoplàncton 

Format principalment 
percianobactèries 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 2-28oC 

Alimentació: fabrica el seu propi 
aliment 

Anxova 

Anchoa lyolepis 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 15-25oC 

Alimentació: fitoplàncton 

 

Peix Plecostomus 

Hypostomus plecostomus 

Medi: Aqüàtic 

Temperatura: 13-27oC 

Alimentació: algues 

ZONA D’AIGUA 
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Zooplàncton 

Format principalment per 
protozous 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 2-28oC 

Alimentació: fitoplàncton 

Tortuga verda 

Chelonia mydas  

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 15-27oC 

Alimentació: zooplàncton 

Cranc reial 

Calappa granulata 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 10-25oC 

Alimentació: mol·luscs 

Morena 

Gymnothorax javanicus 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 12-24oC 

Alimentació: peixos petits i 
crustacis 

Peix espasa 

Xiphias gladius 

Medi: Aquàtic 

Temperatura: 5-23oC 

Alimentació: Tot tipus 
d’animals marins 
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Herba pilosa antàrtica 

Deschampsia antarctica  

Medi: aeri 

Temperatura: -15-5 oC 

Humitat: 8-50% 

Alimentació: Fabrica el seu 
propi aliment 

Cariofil·làcia 

Colobanthus quitensis 

Medi: aeri 

Temperatura: -10-7 oC 

Humitat: 12-60% 

Alimentació: Fabrica el seu 
propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi:  aeri 

Temperatura: -8-15 oC 

Humitat: 15-65% 

Alimentació: Fabrica el seu 
propi aliment 

Lèmming 

Lemmus lemmus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-18 oC 

Humitat: 13-54% 

Alimentació: Herbes 

Ren 

Rangifer tarandus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -12-17 oC 

Humitat: 17-32% 

Alimentació: Fulles, tiges i 
arrels 

ZONA DE GEL 
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Llebre polar 

Lepus arcticus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-15 oC 

Humitat: 14-67% 

Alimentació: Fulles, tiges i 
arrels 

Golut 

Gulo gulo 

Medi:  aeri 

Temperatura: -10-15 oC 

Humitat: 9-49% 

Alimentació: Cérvols, conills i 
altres animals 

Ermini 

Mustela erminea 

Medi:  aeri 

Temperatura: -7-13 oC 

Humitat: 14-37% 

Alimentació: Petits mamífers i aus 

Mussol nival 

Bubo scandiacus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -17-12 oC 

Humitat: 10-55% 

Alimentació: Petits mamífers i altres 
aus 

Llop àrtic 

Canis lupus 

Medi:  aeri 

Temperatura: -15-18 oC 

Humitat: 15-59% 

Alimentació: Tots els 
mamífers i aus que pugui 
caçar 
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Nivell 2. Milà, tenim un problema! 
 

La WASA (per no dir NASA) ha advertit que només pot realitzar un màxim de 5 viatges en tot 

l’any! I no sols això, sinó que a cada viatge sols hi pot anar un determinat grup d’éssers vius. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE! Recordar que si no escullen un determinat ordre d’entrada dels 

éssers vius, l’ecosistema no es mantindrà durant un període de temps llarg. 

I si no aconsegueixen habitar el planeta AVLAS.... Game over.  

 

 

Sessió 3 

MÀXIM 5 

VIATGES! 

El que es tracta és que, abans de realitzar l’enviament, escullin bé el grup d’éssers vius que creuen 

necessari perquè el seu ecosistema es desenvolupi.  

Per a assegurar-se que el procés de desenvolupament es porta a terme correctament, els éssers vius 

romandran al planeta AVLAS un cert temps. Passat aquest temps, es comprovarà l’estat de 

l’ecosistema i s’actuarà en conseqüència.  
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Afavorir que els alumnes facin 

referència a la “disponibilitat de 

matèria i energia”.  

 

Explorar les idees prèvies sobre la 

font de matèria i energia dels éssers 

vius.  

Per tal d’afavorir la motivació i la 

competència digital, es realitzarà a 

través del recurs Kahoot de manera individual.  

Algunes preguntes de referència: 
 

 Què hi ha en aquests moments al planeta AVLAS per a sobreviure? 

 Què necessitem per a moure’ns? D’on obtenim aquesta energia? I les plantes? 

 Què succeeix amb l’energia que prové dels aliments? 

 Tots els éssers vius necessiten alimentar-se d’altres éssers vius? I les plantes? 

 

Què passaria si.....? 

 Si primer viatgen els X (esmentar algun exemple de consumidor secundari)?  

 Anar comentant diferents exemples fins a arribar als autòtrofs.  

 

 

  

Què hauríem de tenir en 

compte per a determinar 

l’ordre d’entrada? 

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica (anomenar-ho per sobre –aliment-, s’estudia més endavant) 

Font matèria: autòtrofs i heteròtrofs 

Font energia: lumínica (de moment) 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els productors (autòtrofs) en 

el primer viatge. 

Repartir punts actitudinals i procedimentals  

+1 punt per cada espècie  del 

primer viatge seleccionada 

correctament 
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Nivell 3. Va tot bé, a l‘AVLAS? 
 

El satèl·lit que ronda el planeta AVLAS ha capturat una imatge de l’estat dels vostres ecosistemes 

actualment, alguns mesos després d’haver realitzat el primer enviament amb la nau espacial.   
 

 

L’EGOT, quan ha vist les 

imatges, s’ha enfadat bastant, 

perquè de nosaltres depenia 

mantenir la vida en alguna part 

de l’espai! 

Fulles seques i caigudes dels 

arbres, plantes en mal estat... 

la gran majoria estan 

començant a morir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLEM-NE! 

 

  

Sessió 4 

Us vam dir 5 viatges com a màxim i 

n’heu malgastat 1... solucioneu-ho 

com vulgueu però sols us en 

queden 4! 

A què deu ser degut? 
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SIMULACIÓ: COM HAURAN EVOLUCIONAT ELS NOSTRES ECOSISTEMES? 

Intencionalitat didàctica:  

 Promoure la comprensió del cicle de la matèria i el flux d’energia a nivell general 

 Afavorir la comprensió del procés de la fotosíntesi 

 Evidenciar el paper dels descomponedors en el cicle de la matèria 

 

En aquest cas, es realitza la simulació de 

manera conjunta amb tot el grup-classe 

(animant-los a participar activament) per a 

assegurar-se que tots comprenen 

l’experiència i el contingut. Així i tot, cada 

estudiant és assignat amb un rol perquè tots 

siguin partícips de l’experiència i per a 

afavorir la col·laboració amb la resta. 

 

 

 

 

De què disposaven els nostres ecosistemes abans de desenvolupar-s’hi la vida? 

 

Es tracta de simular cada ecosistema en les seves condicions inicials (biòtop). Es situen tres 

recipients a l’aula: energia, matèria inorgànica i matèria orgànica. Un dels alumnes és assignat 

amb el rol de font d’energia (lluminosa en aquest cas, es pot proporcionar una llanterna perquè 

ho comprenguin més fàcilment), amb la funció de que, passi el passi, sempre hi hagi unitats 

d’energia disponible al recipient.  

 Deixar el recipient 

energia ple d’unitats d’energia.  

 Afegir dintre el recipient 

matèria inorgànica totes les unitats 

de matèria inorgànica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipient energia 

UNITATS DE MATÈRIA  UNITATS D’ENERGIA 

Té energia l’ecosistema? D’on prové?               

I matèria? Orgànica o inorgànica? 

Material necessari: 

 Tres recipients: energia, matèria inorgànica i 

matèria orgànica 

 Unitats d’energia lluminosa 

 Unitats de matèria 

 Llanterna simuladora de la font d’energia 

 Recipient per a “rebuig”  

 

Recipient matèria inorgànica Recipient matèria orgànica 
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Aleshores es pregunta si hi hauria energia o matèria “utilitzada” pels éssers vius, però com que 

no hi ha éssers vius inicialment, la resposta és no. S’introdueix així un quart recipient anomenat 

“de rebuig”, que de moment està buit. 

 

Què va succeir quan s’hi van introduir els productors? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns alumnes assumeixen el rol de “productors” (cada rol productor amb una targeta). 

La seva funció consisteix en anar fins els recipients 

corresponents amb la seva targeta i simular la 

fotosíntesi (recordar el concepte autòtrof).  

Així doncs, perquè cada “productor” obtingui el seu 

aliment (“unitat de matèria orgànica”) necessita agafar 

dels recipients corresponents 2 unitats d’energia 

lluminosa + 2 unitats de matèria (recipient de mat. 

Inorgànica). 
  

Un cop el “productor” ha agafat el que necessita, 

aconsegueix fabricar el seu aliment, de manera que 

la “unitat de matèria” que inicialment era inorgànica 

s’ha transformat tot passant al recipient “matèria 

orgànica” (en aquest cas, s’oferirà blu-tack als 

alumnes perquè les ajuntin, i així donar a entendre que són estructures més complexes). 

En quant a l’energia, cada cop que el “productor” retira una unitat del recipient, aquesta es 

diposita al recipient de rebuig (representant així que s’ha utilitzat per a fabricar l’aliment, necessari 

per a portar a terme les funcions vitals i renovar l’estructura del seu cos). No obstant, cal tenir en 

compte que per cada unitat d’energia que es retira, el rol de “font d’energia” s’encarrega 

d’introduir unitats d’energia lluminosa noves al recipient d’energia. 

Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: aeri 

Temperatura: 17ºC – 46 

oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el 
seu propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi: aeri 

Temperatura: -8ºC – 15 oC 

Alimentació: Fabrica el 
seu propi aliment 

Targetes 

imatges 

productors 

Com actuen els productors 

dintre els ecosistemes? 

Què necessiten per a  fabricar el 

seu aliment? 

Què succeeix amb la matèria 

inorgànica i l’energia?  
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Si es repeteix el procés múltiples vegades, arribarà un 

moment que a l’ecosistema sols hi haurà unitats de matèria 

orgànica i energia lluminosa, de manera que tots aquells 

rols de “productors” no podran portar a terme la seva funció. 

 

NOTA: aquí es deixa que els diferents equips de rescat es reuneixin durant 5 minuts perquè 

proposin una solució a la situació problema. De fet, es pot estimular la seva motivació (i 

cooperació de tots els membres) anunciant que aquells equips que la seva proposta sigui bastant 

efectiva, obtindran +5 punts al seu comptador (punts “conceptuals”).  

En aquest moment s’evidencia la necessitat de “quelcom” (o algú) que reposi les unitats de 

matèria inorgànica perquè les plantes sobrevisquin.  

      

 

 

 

 

Assignar un rol de “descomponedor”: la seva funció consisteix en anar dintre el recipient de 

“matèria orgànica” i agafar dues unitats unides. Aleshores, les separa i les retorna al recipient de 

“matèria inorgànica” (transformació). 

Així doncs, si es deixa actuar una mica els “descomponedors” i cadascú segueix amb el seu rol, 

es pot acabar comprenent com el cicle de la matèria és tancat i, en canvi, el flux de l’energia és 

obert.  

Hi ha “algú” que reemplaci les unitats 

de matèria inorgànica?  

Com afectarà als productors? 

Els reconeixeu? 

Són éssers vius? 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenem que seria ideal introduir també els transformadors, però en una sessió de 50 minuts 

creiem que no hi haurà temps perquè així sigui. En aquest cas, preferim que els alumnes 

comprenguin el funcionament general dels ecosistemes en quant al flux de l’energia i el cicle de 

la matèria (i fins i tot la fotosíntesi), més que introduir molts nous conceptes en una mateixa 

sessió.  

  

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica 

Font matèria: autòtrofs i heteròtrofs 

Font energia: lumínica (de moment) 

Nivells tròfics: productors i descomponedors 

Cicle de la matèria 

Flux de l’energia 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els 

descomponedors en el segon viatge per a salvar la situació. 

Probablement no hi haurà temps per a repartir la puntuació. Informar que la puntuació 

d’aquesta sessió serà col·lectiva a tot el grup-classe per a afavorir la cohesió de grup a nivell 

general així com dinàmiques de cooperació (en comptes de competició).   
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Nivell 4. Ens sol·liciten la clau de l’èxit! 

 Recordar a repartir la puntuació actitudinal i procedimental de la sessió anterior 

abans de presentar les imatges següents, perquè els alumnes puguin veure la 

classificació i prendre consciència sobre el seu progrés.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Després de veure les imatges dels vostres ecosistemes en ple 

funcionament, l’EGOT torna a contactar-vos perquè vol saber com 

vau arribar a la conclusió que per a salvar la situació al planeta 

AVLAS havíeu de portar els descomponedors en el segon viatge.  

Així, us demana que, per equips de rescat, recordeu què és el que 

vau fer i li envieu la informació! 

 

Intencionalitat didàctica: sintetitzar el coneixement après. 

Considerem que a la sessió anterior no hi haurà hagut el 

temps suficient per a re-estructurar la informació ni per a 

repartir la puntuació, així que aprofitar aquesta sessió per a 

anar al “ritme” de la UD. 

 

 

 

 

 

Deixem aquestes “notes” perquè els alumnes vegin que en certa manera els “comprenem” i per 

intentar evitar la falta d’implicació en la tasca proposada des d’un inici i/o la percepció que 

aquestes activitats “conceptuals” sols les poden resoldre aquells alumnes amb un nivell 

d’aprenentatge superior..   

 

S5 

NOTA AINA i NEUS: Tranquils, nosaltres també considerem que és massa! El 

que proposem és que intenteu recordar quin material vam utilitzar en cada cas 

i per a què. Per a fer-ho més fàcil, aneu simulant el progrés de l’experiment 

responent a les activitats següents! 

Clar.. de veritat creu 

que anem a enviar-li 

tot el que vam fer?  
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ABANS DE COMENÇAR... 

Recordeu que també hi ha la puntuació que sovint utilitzem! Volem 

demostrar a l’EGOT que cada un dels membres dels diferents equips 

de rescat és rellevant dintre el seu grup. Per això, coordineu-vos com 

vulgueu entre vosaltres perquè tots participeu en alguna de les 

qüestions plantejades (podeu distribuir-vos individualment, per 

parelles, o tots quatre junts). Teniu 15 minuts per a enviar les 

respostes a l’EGOT! Som-hi! 

 

 INTENCIÓ: AFAVORIR L’APRENENTATGE COOPERATIU 

Es pretén posar èmfasi en la responsabilitat individual i el repartiment de responsabilitats per a 

assolir l’èxit de l’equip (dintre del temps establert). Tanmateix, es pretén estimular la 

interdependència positiva.  
   

De què disposaven els nostres ecosistemes abans de desenvolupar-s’hi la vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció! Cada cop que intenteu respondre a una pregunta, 

obteniu +0,5 (encara que la resposta sigui incorrecta). 

Però si ni tan sols contesteu una pregunta (és a dir, que es deixi 

en blanc), se us penalitzarà amb -1 punt! 

 

D’aquesta manera, es vol fomentar que els alumnes 

s’impliquin en el procés de l’aprenentatge tot intentant 

respondre, sense penalitzar l’error però donant a 

conèixer la voluntat de valorar positivament l’esforç. 

 

UNITATS DE matèria inorgànica UNITATS d’energia (lluminosa) 

 

De quin tipus? 

+1 
De quin tipus? +1 +1 

 

-1 punt cada cop que la 

resposta es deixi sense 

contestar 

Pel que vau aprendre algunes sessions anteriors, els ecosistemes estan formats 

pel medi físic i pels éssers vius que hi habiten. Si no hi ha vida encara, com es diria 

aquesta part sense vida de l’ecosistema? Biòtop 

+0,5 sols per 

respondre 

+1 
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Què va succeir quan s’hi van introduir els productors? 

 

 

Recordeu què representava cada bola de color, i contesteu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baobab 

Adansonia grandidieri 

Medi: aeri 

Temperatura: 17ºC – 46 oC 

Humitat: 75-99% 

Alimentació: fabrica el 
seu propi aliment 

Falguera de l’Antàrtica 

Dicksonia antarctica 

Medi: aeri 

Temperatura: -8ºC – 15 oC 

Alimentació: Fabrica el 
seu propi aliment 

Targetes 

imatges 

productors 

Quines “unitats” necessiten del medi físic els 

productors per a fabricar el seu aliment? 

Matèria inorgànica 

Energia lluminosa 

+1 per 

“unitat” 

correcta 
Medi físic de 

l’ecosistema 

Quines “unitats de matèria” 

obtenien els productors de 

l’intercanvi? 

Matèria orgànica 

 

Com es diuen els éssers vius que 

fabriquen el seu propi aliment? 

Autòtrofs 

 

+1 +1 

Quines “unitats” romanien finalment al 

medi físic? D’on provenien? 

Energia: de la font lluminosa 

Matèria orgànica: dels productors 

 

 

+1 per 

“unitat” 

correcta 

+1 per d’on 

provenen 
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Per què els productors començaven a morir? 

 

 

 

 

 

Quin era el paper dels descomponedors? És a dir, per què eren necessaris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda de proporcionar les preguntes per escrit, es pretén desenvolupar habilitats d’expressió 

oral; així doncs, els diferents equips de rescat hauran d’explicar el coneixement a les docents 

amb les seves pròpies paraules.   

+3 

+3 

Repartir punts conceptuals, actitudinals i procedimentals  

 

-1 punt cada cop que la 

resposta es deixi sense 

contestar 
+1 sols per 

respondre 
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Nivell 5. Arriba el temps de facturació...                          
qui té preferència al viatge?  

 

L’EGOT torna a contactar-vos per conèixer quin és el nou grup 

d’éssers vius que creieu que han de ser els següents a habitar 

el planeta AVLAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passes a seguir:    

 

1. Observeu les fitxes d’aquells éssers vius que vau enviar al 

primer viatge: què tenen tots en comú? 

Font matèria: són autòtrofs 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la resta d’éssers vius (que encara no habiten al planeta AVLAS), d’on creieu que prové 

l’energia necessària per a sobreviure? 

De les transformacions químiques després d’ingerir aliments (combustió cel·lular)  

  aquesta seria la resposta ideal, però degut a la limitació temporal general de la UD no 

tractarem la combustió cel·lular, o sigui que ens conformem amb què entenguin que “prové de 

l’aliment ii que la font d’energia no és la lluminosa” 

 

 

 

 

 

Sessió 6 

Però nosaltres encara no 

hem pres cap decisió...  

Anem pas a pas! 

Distribució en equips de rescat  PARLEU-NE ENTRE TOTS ELS MEMBRES 

Si us és més senzill, 

deixeu-ho anotat per si 

ho necessiteu a les 

properes sessions! 
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3. Dels éssers vius pendent d’habitar el planeta AVLAS, la font de matèria és la mateixa per a 

tots? ______ 

Tots són heteròtrofs i per tant la seva font de matèria sempre serà orgànica, però l’aliment varia 

segons l’espècie que el consumeix  herbívors (consumidors primaris), carnívors i omnívors 

(consumidors secundaris i terciaris).  

 

 

4. Tenint en compte “què” o “qui” hi ha actualment al 

planeta AVLAS, quins éssers vius creieu que hi 

podran sobreviure en un termini de temps llarg?  

Si actualment al planeta sols hi ha productors (autòtrofs) 

i descomponedors, els següents a introduir-se haurien 

de ser aquells éssers vius que s’alimenten dels 

productors (és a dir, els herbívors: consumidors 

primaris).  

 

NOTA: considerant el nivell de tot el grup-classe (molt 

baix en general) i el temps de la sessió, hem decidit 

proporcionar aquestes pistes per a agilitzar el procés.  

  

CONTINGUT: 

Tipus de matèria: orgànica i inorgànica 

Font matèria: autòtrofs (fotosíntesi) i heteròtrofs (combustió cel·lular) 

Font energia: lumínica i química 

+3 punts per a cada 

espècie seleccionada 

correctament 

PISTA 1 = són 3 espècies diferents 

PISTA 2 = fixeu-vos en quins éssers vius menja 

cada espècie pendent. Si introduïu primer 

alguna que el seu aliment encara no està al 

planeta AVLAS, creieu que podrà sobreviure 

de totes maneres? 

Recordar acabar la sessió amb la decisió d’introduir els consumidors 

primaris (herbívors) en el tercer viatge. 

Repartir puntuació 
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Nivell 6. Ja quasi ho tenim! 
a 

L’EGOT us felicita per la tasca realitzada al llarg de les sessions. Esteu a dos 

viatges d’aconseguir poblar satisfactòriament els ecosistemes del planeta 

AVLAS! 

Per a tenir un major control de la situació, us encarrega que presenteu un mural dels vostres 

ecosistemes d’acord amb els nivells tròfics.  

 

Quins nivells tròfics hi ha a l’ecosistema fins al moment? 

 

 

De les espècies que queden, quina creieu que hauria de ser de l’últim viatge? Per què? A 

quin nivell tròfic es situaria llavors? 

 

 

Quin nivell tròfic hauria de ser el quart viatge? Quines espècies són al vostre cas? 

 

 

Una vegada respostes les preguntes, completeu amb les vostres espècies el mural que us oferim. 

 

Perquè tothom entengui com es relacionen els diferents nivells tròfics, 

indiqueu amb les fletxes el sentit en què circula la matèria i l’energia.  

Cap a quin nivell circula la matèria i l’energia: superior o inferior? 

 

 

Ara bé, perquè tothom ho entengui, se us demana que ho expliqueu a la resta de la classe.  

Després d’explicar el contingut del mural, heu de representar una cadena alimentària o tròfica:  

 

 

Cada un de vosaltres representa una espècie de diferents nivells tròfics (seleccioneu la 

targeta identificativa de l’espècie). Amb les fletxes que us proporcionem, indiqueu quina seria la 

seqüència d’acord amb el sentit en què circula la matèria i l’energia. Recordeu a justificar la vostra 

decisió per a obtenir una major puntuació! 

 

 

 

Sessió 7 

+10 punts per 

explicar-ho a la 

resta 

+5 punts si la 

cadena tròfica 

és correcta 

+5 punts si el 

mural és 

correcte 

És la seqüència que es pot establir en un ecosistema entre organismes que s’alimenten els uns dels 

altres 
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CONTINGUT: 

Nivells tròfics: productors, descomponedors, consumidors primaris, secundaris i terciaris 

Cicle de la matèria i flux de l’energia 

Cadena alimentària o tròfica 
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Nivell 7. El desenllaç 

a 

 

Com veieu, els individus en un ecosistema es relacionen entre sí. Si observeu el mural de la 

sessió anterior, veureu que un mateix individu normalment s’alimenta de diferents preses. 

1. Amb retoladors de diferents colors, diferencieu tantes cadenes alimentàries com 

pugueu.  

2. Veieu alguna cadena tròfica (alimentària) que s’entrecreui amb una altra? 

La majoria d’espècies, llavors, formen part de més d’una cadena tròfica. És per aquest motiu que 

s’acostuma a representar les diferents relacions tròfiques en diagrames anomenats xarxes 

tròfiques: 

  

CONTINGUT: 

Nivells tròfics: productors, descomponedors, consumidors primaris, secundaris i terciaris 

Cicle de la matèria i flux de l’energia 

Cadena alimentària o tròfica 

Xarxa tròfica o alimentària 

Sessió 8 

Qui s’alimenta 

de qui? 

Podríeu esmentar una 

cadena alimentària? 

És el vostre torn! L’EGOT sol·licita saber quina és la 

organització alimentària als vostres ecosistemes.  

Cada un de vosaltres es posa una targeta de 

l’espècie al front. Mitjançant les fletxes, intenteu 

crear la xarxa tròfica del vostre ecosistema! 

NOTA: podeu sol·licitar ajuda als membres dels 

altres equips de rescat per a representar-ho.  

+10 punts si la 

representació és 

correcta 
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Annex 7 

2.6. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

 

 

SESSIÓ 1  

FASE DEL CICLE 

 Exploració idees prèvies 

 Presentació inicial del context 

 Introducció inicial del coneixement 
 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Introducció de la gamificació com a eina de treball a l’aula (5 min) 

S’informa als alumnes que, durant aquesta UD, les classes es faran a partir d’un joc i 
que els resultats que obtinguin seran importants per a la seva nota final. Es fa entrega 
d’un dossier a cada alumne/a i s’informa que aquest s’haurà de presentar al final de la UD 
emplenat amb el què s’haurà treballat.  

2. Presentació del problema del context i qüestionari a temps real (20 min) 

Per a introduir el context de la UD, els alumnes responen un qüestionari a temps real 
a través de l’eina “Menti”. En aquest, se’ls presentaran una sèrie d’imatges relacionades 
amb l’escalfament global sobre les que hauran d’opinar en el qüestionari. Es pretén que 
s’arribi a la conclusió que l’escalfament global és un problema que acabarà fent inviable 
la vida a la Terra.  

3. Presentació del planeta AVLAS com a solució + metodologia de la UD (10 min) 

Es presenta la situació hipotètica en què s’ha descobert el planeta AVLAS (objectiu: 
habitar-lo) i la metodologia de l’experiència de gamificació: es dóna a conèixer també el 
sistema de puntuació i les regles del joc. També es presentarà l’eina ClassDojo, la 
plataforma a través de la qual podran fer un seguiment dels seus punts i progressos.   

3.   Distribució en equips de rescat i assignació de les zones del planeta (10 min) 

Es mostra als alumnes els components dels diferents equips reduïts de treball 
(anomenats “de rescat”), la distribució dels quals es realitzarà prèviament (afavorint la 
màxima heterogeneïtat possible en quant a cultura, sexe i nivell d’aprenentatge). Es farà 
a partir d’una animació de ppt on els noms vagin sortint aleatòriament. A cada equip se li 
assigna una zona del planeta (objectiu: aconseguir habitar-la). 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

Aquesta sessió es realitzarà amb tot el grup classe situats al seu lloc de treball habitual.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats per tal d’afavorir la 

competència comunicativa: dossier, plataforma on-line, diàleg i menti. 

NOTA: Tot i que la durada de les sessions teòricament és de 55 min, les activitats estan pensades per a desenvolupar-se en 

sessions de 45-50 min, tenint així un cert marge de temps per a realitzar el canvi de classe i per a iniciar les activitats.   
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 Formació de grups heterogenis reduïts en quant a nivell, cultura i gènere. A més, 

considerant com s’estructura aquesta estratègia de gamificació en la que la puntuació 

actitudinal i procedimental s’obté en cas que tot l’equip ho hagi assolit, es considera 

establir els grups tenint en compte que cada alumne/a vagi al mateix equip amb alguna 

“amistat” del grup-classe (afavorint llavors que entre ells es regulin el seu comportament). 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

Aquesta es considera una sessió introductòria pel que no es farà avaluació. Només es 
tindrà en compte negativament en cas d’alguna actitud disruptiva greu. S’entrega el dossier 
que lliuraran individualment al final de la UD. 

Criteris d’avaluació 

En aquesta sessió encara no s’inicia el sistema de punts però s’informa d’aquest com a 
part important de la nota i de l’entrega del dossier al final de la UD com a part de nota 
individual. 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Qüestionari a temps real (Menti) 

 Dossier 

 

SESSIÓ 2  

FASE DEL CICLE 

 Exploració de les idees prèvies 

 Introducció i construcció de nou coneixement 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori de la sessió anterior i introducció al Nivell 0 (10 min) 

Es recorda als alumnes que s’han de situar amb els equips de rescat assignats a la sessió 
anterior. Les docents inicien un diàleg per recordar què es va treballar a la sessió anterior: 
situar els alumnes dintre del context i recordar les passes a seguir per progressar en el joc. 
Es recorda la zona que correspon a cada equip i l’objectiu d’aconseguir habitar-lo amb 
espècies de la Terra. 

2. Nivell 0: Qüestionari a temps real per a explorar idees prèvies (15 min) 

A partir de la pregunta general “creieu que qualsevol ésser viu hi podria sobreviure?” es 
pretén explorar les idees prèvies dels alumnes i el grau de coneixement que presenten sobre 
l’estructura dels ecosistemes a través d’un seguit de preguntes d’opció múltiple que es 
presentaran mitjançant un qüestionari a temps real (Kahoot). S’arriba a la conclusió conjunta 
que no totes les espècies poden viure en tots els ecosistemes.  

3. Nivell 1: Distribució dels éssers vius en zones  (15 min) 

Les professores fan entrega de les fitxes dels éssers vius a tots els grups (les 
corresponents a la seva zona + 5-6 aleatòries). Els alumnes han de seleccionar les espècies 
que podrien sobreviure al seu ecosistema. Tots els components del grup participen en la 
selecció i, a més, s’assignarà un rol de revisor a un dels membres del grup (dóna el vist-i-plau 
a les decisions preses pels seus companys) i un altre com a portaveu (informarà les espècies 
seleccionades). 
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4. Repartiment punts i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores revisen grup per grup el número d’espècies que han encerat i expliquen 
els errors que s’hagin comès. Els alumnes sol·liciten els punts a les docents i aquestes 
confirmen l’assignació a través de la plataforma on-line ClassDojo.  

Presentació pública de les puntuacions. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Resolució del Kahoot de forma individual. 

 Treball en grups cooperatius  

 Assignació de rols 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats: dossier, plataforma on-

line, diàleg i Menti. 

 Treball en grups heterogenis 

 Adaptació dels rols a les capacitats de cada alumne/a. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: assignació de punts en la selecció de les espècies 

 Individual: emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel 
grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través 
del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la 
UD (taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordinador o tableta) 

 Qüestionari a temps real (Kahoot) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

 

 

SESSIÓ 3  

FASE DEL CICLE 

 Introducció i construcció del nou coneixement. 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement. 
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Revisió del treball realitzat fins al moment + Presentació Nivell 2 (10 min) 

Recordatori del que es va treballar a la sessió anterior i informar que es troben en el 
Nivell 2. Les professores expliquen les condicions dels enviaments que ha posat la 
WASA. Es planteja el problema d’aquest nivell: determinar el primer grup d’espècies a 
enviar al planeta AVLAS.   

2. Nivell 2: resolució de les preguntes del dossier (15 min) 

Per “equips de rescat”, els alumnes resolen les preguntes del dossier corresponents 
a aquest nivell. La intencionalitat d’aquestes és que els alumnes reflexionin sobre 
l’alimentació dels éssers vius per tal d’esbrinar quins serien els únics que podrien 
sobreviure de moment a l’AVLAS.  

S’assigna un portaveu del grup que serà l’encarregat de dir la respostes en veu alta 
(aquestes respostes impliquen assignació de punts). 

S’arriba a la conclusió que els primers en viatjar han de ser els productors (autòtrofs).  

3. Nivell 2: selecció dels éssers vius (1r viatge) (10 min) 

Per “equips de rescat”, els alumnes han de seleccionar els productors entre les fitxes 
d’espècies (ja seleccionades per zona a la sessió anterior).  

4. Nivell 2: Repartiment de punts i cloenda de la sessió (10 punts) 

Les professores revisen grup per grup el número d’espècies que han encerat i 
expliquen els errors que s’hagin comès. Els alumnes sol·liciten els punts a les docents i 
aquestes confirmen l’assignació a través de la plataforma on-line.  

Presentació pública de les puntuacions. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius.  

 Assignació del rol de portaveu a cada grup. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line i  diàleg grupal). 

 Treball en grups heterogenis 

 Adaptació dels rols a les capacitats de cada alumne/a. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Assignació de punts per respostes correctes/contestades 

 Grupal: Assignació de punts per espècies seleccionades correctament 
(productors) 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat 
pel grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a 
través del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al 
final de la UD (taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 
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MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 Dispositiu electrònic per a mostrar la classificació 

 

SESSIÓ 4  

FASE DEL CICLE 

 Introducció i construcció del nou coneixement. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori del progrés realitzat i presentació Nivell 3 (10 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior (productors). Presentació del 
nivell 3 a partir de la projecció d’imatges de la situació de l’AVLAS del que passaria si 
deixéssim créixer els productors (estan morint). A partir del diàleg es realitza una breu 
pluja d’idees sobre el que pot estar passant.  

2. Nivell 3: Simulació del flux d’energia i cicle de la matèria + descobriment 
descomponedors (25 min) 

Es realitza una simulació a l’aula per comprendre el cicle de la matèria i el flux de 
l’energia en els ecosistemes, evidenciant la importància dels descomponedors.  

Es situen tres recipients a l’aula: energia, matèria orgànica i matèria inorgànica. Per 
altra banda, es disposa de dos tipus de boles de colors, representat unitats d’energia i 
unitats de matèria. Es pregunta als alumnes quines eren les condicions inicials dels 
ecosistemes (sols hi havia el biòtop) per a determinar quins dels recipients s’han 
d’emplenar. Un dels alumnes és assignat amb el rol de font d’energia lluminosa (aquest 
tindrà una llanterna), amb la funció d’introduir les unitats d’energia al recipient 
corresponent, de manera que simulant l’ecosistema en les condicions inicials haurà 
d’emplenar tot el recipient ple d’energia. Aquest alumne/a s’encarrega de que, passi el 
que passi, sempre estigui ple el cubell (sempre hi ha energia lluminosa disponible). 
Aleshores es pregunta si hi hauria energia “gastada” (resposta: no), de manera que 
s’introdueix un quart recipient anomenat “rebuig”. 

Amb la resta de recipients, es determina que inicialment el de la matèria inorgànica 
ha d’estar ple, i el de matèria orgànica buit. 

Un grup d’alumnes s’encarrega de simular la funció dels productors, de manera que 
agafen dues “boles” de matèria inorgànica i dues d’energia que “transformaran” en dues 
bola de matèria orgànica (enganxar-les en blu-tack i canviar-ho de recipient) i dues 
d’energia gastada; aquesta última s’introdueix al recipient de “rebuig”. 

Poc a poc, aniran veient com la matèria inorgànica s’exhaureix i els productors no 
poden seguir exercint la seva funció, arribant a la conclusió que l’ecosistema requereix 
un element que transformi matèria orgànica en inorgànica: els descomponedors. 

Es pot repetir l’experiència afegint un nou grup d’alumnes com a descomponedors, 
tancant el cicle de la matèria (separen les boles de matèria inorgànica i les retornen  a 
matèria inorgànica). 

3. Posada en comú i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores inicien un diàleg per tal de comprovar que els alumnes han comprès 
el que acaben de simular i la importància que tenen aquests conceptes per a aconseguir 
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poblar el seu ecosistema. Mostren als alumnes els éssers vius que actuen com a 
descomponedors i acorden que tots els alumnes els envien a la seva zona.  

Les professores informen que els punts d’aquesta sessió s’assignaran a tot el grup 
classe de manera que aniran a tots els grups per igual, el repartiment es farà a la sessió 
següent. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Es treballa amb tot el grup classe 

 Assignació de rols (productors, estrella, descomponedors) 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Funcionament de l’experiència (procediments i actitud) 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’avaluarà segons el sistema de punts actitudinals i procedimentals (tots els 
equips rebran la mateixa puntuació per a afavorir la cohesió de grup classe). 

 Individual: considerar l’actitud dels alumnes per si alguna acció ha de repercutir 
negativament en la nota individual.  

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Fitxes d’espècies 

 Quatre recipients retolats 

 Boles de plàstic de dos colors diferents 

 

SESSIÓ 5  

FASE DEL CICLE 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement. 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior (experiència sobre flux de 
l’energia, cicle de la matèria i paper dels descomponedors). Presentació d’imatges sobre 
la situació dels seus ecosistemes (els productors ja poden sobreviure gràcies a la 
introducció dels descomponedors). 

2. Repartiment de punts de la sessió anterior (10 min)  

Les professores assignen punts de procediment i actitud a tot el grup classe que es 
reparteixen per igual a tots els “equips de rescat”. Presentació pública de les 
puntuacions. 
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3. Nivell 4: Resolució de preguntes per grups (20 min) 

Les docents presenten 4 preguntes sobre els seus ecosistemes als alumnes que han 
de respondre als seus dossiers. A més, han de preparar una breu presentació (a mode de 
pregunta-resposta) que hauran de representar davant la professora per aconseguir els 
punts de les preguntes.  

4. Nivell 4: Repartiment de punts i cloenda de la sessió (10 min) 

Les professores inicien un diàleg com a posada en comú breu de les preguntes que 
s’han treballat. Passen pels diferents “equips de rescat” per a l’assignació de punts de 
cada grup que confirmaran a la plataforma on-line. Presentació pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg de classe). 

 Treball en grups heterogenis 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentacions de les preguntes davant les professores 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat pel 
grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a través 
del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al final de la UD 
(taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

SESSIÓ 6  

FASE DEL CICLE 

 Introducció de nou coneixement.  

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior i tornar a presentar les imatges 
sobre la situació dels seus ecosistemes. Presentació del nivell 5: selecció del nou grup 
d’espècies per al tercer viatge. 

2. Nivell 5: Selecció de les espècies (25 min)  

Els “equips de treball” han d’anar responent les preguntes del dossier sobre els tipus 
d’alimentació heteròtrofa i les relacions ecològiques per tal de descobrir el següent grup 
d’espècies a enviar a l’AVLAS: els herbívors (consumidors primaris). Les professores 
passen per les taules per resoldre els dubtes que puguin haver sorgit fins al moment.  

De les espècies que queden per enviar, els equips de rescat fan una proposta sobre 
els que creuen que han d’enviar en aquest tercer trajecte, tenint en compte que no hi pot 
haver baixes durant el viatge.  

3. Nivell 5:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores inicien un diàleg per fer una posada en comú breu de les preguntes 
que s’han treballat i dels resultats escollits. Passen pels diferents “equips de rescat” per 
a l’assignació de punts de cada grup que confirmaran a la plataforma on-line. Presentació 
pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, preguntes escrites i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne/a 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentació de les espècies escollides a cada viatge 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat 
pel grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a 
través del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al 
final de la UD (taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 
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MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 
 

SESSIÓ 7  

FASE DEL CICLE 

 Introducció de nou coneixement.  

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que van treballar a la sessió anterior i presentació d’imatges sobre la 
situació dels seus ecosistemes. Presentació Nivell 6: determinació del nou grup 
d’espècies a portar al quart i cinquè viatge.  

2. Nivell 6: Selecció de les espècies que falten i mural sobre els nivells tròfics (25 
min)  

Els alumnes s’agrupen per equips de rescat i responen les qüestions plantejades al 
dossier.  

Les professores proporcionen a cada grup un full mida A3 amb espais retolats per a 
cada nivell tròfic. També se’ls proporciona goma d’enganxar (tipus blu-tack). Amb això, 
hauran de fer un mural on classifiquin totes les seves espècies en els diferents nivells 
tròfics. A més, se’ls proporcionen tres fletxes per enganxar entre aquests nivells per a 
que indiquin el sentit en el que circula la matèria i l’energia en el seu ecosistema. 
Seleccionar els consumidors secundaris al quart viatge i els consumidors terciaris al 
cinquè viatge.  

3. Nivell 6:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores inicien un diàleg per fer una posada en comú breu de les preguntes 
que s’han treballat i dels resultats escollits. Passen pels diferents “equips de rescat” per 
a l’assignació de punts de cada grup que confirmaran a la plataforma on-line. Presentació 
pública dels punts. 

 

GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 
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AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Presentació de les espècies escollides a cada viatge 

 Grupal: Presentació del mural i representació de la cadena alimentària 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat 
pel grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a 
través del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al 
final de la UD (taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 Fletxes per enganxar 

 Fulls DinA3 

 

SESSIÓ 8  

FASE DEL CICLE 

 Re-estructuració i síntesi del coneixement.  

 Aplicació del coneixement après.  
 

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

1. Recordatori sessions anteriors i situació actual (5 min) 

Recordatori del que s’ha treballat al llarg de les sessions i presentació de l’últim nivell: 
un cop totes les espècies a l’AVLAS, han de presentar l’organització del seu ecosistema 
(xarxes tròfiques). 

2. Nivell 7: Cadenes i xarxes tròfiques (25 min)  

Mitjançant el diàleg i la presentació d’una imatge, es discuteix sobre les cadenes i 
xarxes tròfiques. Després, s’encarrega a cada “grup de rescat” que pensin les possibles 
cadenes alimentàries dins del seu ecosistema i, si poden, una possible xarxa tròfica. 
Aquestes s’hauran de representar a les professores enganxant-se la targeta de l’espècie 
al front i assenyalant amb el dit les espècies amb les que es relaciona (en el sentit del cicle 
de la matèria i flux de l’energia). En cas de necessitar algun component més de la xarxa 
demanaran col·laboració a un company d’un altre “equip de rescat”. 

3. Nivell 7:  Repartiment de punts i cloenda de la sessió (15 min) 

Les professores passen pels diferents equips a valorar les representacions i fer 
l’assignació de punts. Es fa la confirmació de punts a la plataforma online.  

Presentació pública dels punts i repartiment de diplomes acreditatius de l’estadi 
assolit en el joc. 
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GESTIÓ DE L’AULA 

 Treball en grups cooperatius  

 Repartiment de tasques dins els grups 

 Treball amb tot el grup-classe 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Combinació de diferents formats de presentació de les activitats (dossier, plataforma on-

line, presentacions orals i diàleg). 

 Treball en grups heterogenis 

 Treball manipulatiu, afavorint la comprensió als alumnes amb dificultat. 

 Tasques a distribuir adaptables a les capacitats de cada alumne 

 Ajuda específica de les professores als alumnes amb PI i als nouvinguts (idioma) 

AVALUACIÓ I REGULACIÓ 

Activitats d’avaluació 

 Grupal: Representació de la xarxa tròfica 

 Individual: Emplenament del dossier 

Criteris d’avaluació 

 Grupal: S’usarà el sistema de punts del joc per a avaluar el treball global realitzat 
pel grup (procedimentals, actitudinals i de continguts).  

 Individual: S’avaluarà aspectes procedimentals i actitudinals individualment a 
través del sistema de puntuació del joc. La correcció del contingut del dossier al 
final de la UD (taula de correcció a l’apartat d’avaluació). 

 

 

MATERIAL I RECURSOS 

 Projector 

 Dossier 

 Dispositius electrònics (ordenador o tauleta) 

 Fitxes d’espècies 

 Fitxes de punts 

 

 

2.7. CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Amb l’ús de diferents metodologies de treball (individual, cooperatiu per grups reduïts, grup-

classe) es pretén, per una banda, fomentar una actitud crítica i oberta davant les aportacions tant 

pròpies com alienes i, per l’altra, afavorir l’aprenentatge cooperatiu.  

En quant a la distribució dels grups reduïts, donat el fet que no hi ha diferències significatives en 

relació als nivells d’aprenentatge (la gran majoria és d’un nivell mitjà-baix i fins i tot amb alguns 

PI), s’ha tingut en compte els vincles d’amistat per afavorir la regulació del comportament 

considerant el sistema de puntuació tal com està establert.  

Per altra part, considerant que la majoria provenen d’altres països i sovint mostren dificultats en 

la lectoescriptura, s’utilitza tota una diversitat de material i recursos per a construir el coneixement 

(imatges, recursos digitals, textos, explicacions orals amb suport visual, treball manipulatiu...).  
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A més, es fomenta que l’alumnat utilitzi el coneixement científic per a justificar les seves 

aportacions, afavorint llavors l’expressió tant oral com escrita i així assolir el desenvolupament 

de la competència comunicativa.  

En qualsevol cas, les activitats de cada sessió es desenvolupen a partir de metodologies diferents 

per tal de fomentar el seu interès i continuitat en el treball realitzat.  

Per últim, les docents tindran en compte les necessitats individuals de cada alumne/a, animant-

los en tot moment i proporcionat les bastides necessàries pel seu progrés cap a l’assoliment d’un 

aprenentatge competencial. Com a grup classe, es pretén que aquesta estratègia de gamificació 

reuslti en l’adquisició d’un compromís i responsabilitat, i per tant poder establir entre els membres 

una millor cohesió i un bon ambient de treball dins l’aula 

 

2.8. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

Al llarg de la seqüència didàctica, es tindran en compte criteris actitudinals, procedimentals i 

conceptuals per avaluar el progrés d’aprenentatge de l’alumnat i el seu grau d’assoliment 

competencial. Les activitats en les que es realitzarà algun tipus d’avaluació també són diverses, 

amb la finalitat que hi hagi tot un marc de valoracions qualitatives i quantitatives que resultin en 

la nota final. 

L’avaluació serà continuada al llarg de tota la seqüència didàctica i a l’inici de cada sessió es 

donaran a conèixer els criteris d’avaluació i la metodologia de qualificació. Dit això, l’avaluació 

que es proposa s’organitza de la següent manera:   

CRITERIS ACTIVITATS Qualificació 
 

Coneixements  

(40%) 

 

INDIVIDUAL: dossier (20%) 
0-10 d’acord amb la correcció 

GRUPAL: punts de “contingut” del joc (20%)  

0-10 realitzant una regla de 
tres respecte la màxima 
puntuació (ClassDojo) 

 

Actituds i 
procediments   

(60%) 

INDIVIDUAL (40%) 
Q  

GRUPAL (20%)  

 

 

 


