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      Resum de la recerca 
 

Aquest treball sorgeix al plantejar l’aplicació d’una estratègia de gamificació com 
a proposta d’intervenció docent en dues línies de 2n ESO de l’INS Milà i 
Fontanals de Barcelona durant l’any acadèmic 2016-2017, amb l’objectiu 
principal d’incrementar la motivació dels estudiants cap a les classes de ciència.  

A partir de la recerca portada a terme per tal de considerar el disseny de la 
gamificació més adient en funció del context sobre el qual es dirigeix la 
intervenció, s’evidencia reflexionar sobre l’ús de d’aquestes estratègies en 
entorns educatius a causa dels efectes perjudicials que es podrien derivar de la 
competició.  

No obstant això, la societat que ens envolta és, si més no, competitiva. Fins i tot 
el sistema educatiu, tal com està establert, podria promoure dinàmiques 
competitives, malgrat la voluntat general en afavorir la cooperació entre els 
estudiants.  

De les valoracions aportades pels estudiants participants en l’estudi, es 
constaten evidències sobre l’existència de competitivitat entre l’alumnat de 
secundària prèviament a la experiència de gamificació.  

El plantejament de l’estratègia de gamificació proposada s’ha basat en 
minimitzar els efectes perjudicials de la competició. En aquest sentit, les diferents 
perspectives dels participants sobre l’experiència portada a terme suggereixen 
un canvi en la percepció de la competitivitat, constatant-se els efectes 
beneficiosos de la competició i garantint millores competencials a nivell tant 
personal com social.  
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      1. Introducció 
 

1.1. Plantejament de la situació problemàtica:                                           

presentació del tema de recerca 

Afirmar la presència d’una desmotivació generalitzada per part dels alumnes de 
secundària cap a les classes de ciències ha deixat de sorprendre, probablement 
per la recurrència i transversalitat de la situació als distints centres educatius. Si 
bé sovint es pot percebre certa tendència a atribuir gran part de la causa a les 
característiques d’aquesta etapa adolescent, sorprenent hauria de ser obviar no 
plantejar-se un canvi en la pròpia pràctica docent, tot valorant aquelles 
estratègies que podrien promoure millores en aquest sentit.  

Degut a la baixa implicació i motivació de l’alumnat cap a les classes de ciències 
naturals que l’autora d’aquest TFM1 i la seva companya del Pràcticum van 
percebre en dues línies de 2n ESO2 de l’INS Milà i Fontanals, es va considerar 
dissenyar una Unitat Didàctica (UD) com una seqüència didàctica que, entre 
altres innovacions, inclouria la gamificació. Aquesta estratègia, per definició 
(Contreras, 2016; Quintanal, 2016a), es basa en la inclusió d’elements i 
mecàniques característiques del joc, amb l’objectiu que produeixin unes 
dinàmiques tals que promoguin un canvi favorable en la conducta dels 
participants de l’experiència.  

No obstant això, de la recerca bibliogràfica sobre l’anàlisi i les conseqüències de 
diferents dissenys metodològics de gamificació, es considera reflexionar sobre 
el seu ús en entorns educatius, ja que podria afavorir una dinàmica considerada 
com a “negativa” promoure-la en l’educació: la competitivitat (Cantador, 2016; 
Pujolàs & Lago, 2011).  

Per aquest motiu, tot i que la intenció inicial d’aplicar una estratègia de 
gamificació com a metodologia didàctica sigui en gran mesura la d’incentivar la 
motivació de l’alumnat cap a les classes de ciència, aquest TFM es focalitza en 
la competició en l’educació; més concretament, en les percepcions de l’alumnat 
sobre aquesta temàtica.   

  

1.2. Fonamentació teòrica 

Les relacions interpersonals a l’entorn social: competim? 

Es podria afirmar, en termes generals, que la societat en la que ens 
desenvolupem és, si més no, competitiva: la persecució de mateixos objectius  
promou el desenvolupament personal en un entorn social competitiu.   

                                            
1 Treball de Final de Màster 
2 Educació Secundària Obligatòria 
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Davant aquest fet, els membres de la comunitat aprenem els codis de valors o 
lleis de comportament que ens permeten garantir l’adquisició de reconeixement 
social i, per tant, l’assoliment de l’èxit individual (López i Vicente, 2009): 

“Pero la competitividad no se limita al mero hecho de competir, sino que 
va mucho más allá debido a que implica un proceso de mejora continua, 
de comparación de resultados (benchmarking) y de búsqueda 
permanente de la excelencia. La competitividad comienza por el individuo 
que se esfuerza todos los días por ser el mejor de la clase o el empleado 
más productivo” (Tulio, online). 

 

 

Els valors educatius: fomentem la competició o la cooperació? 

Les característiques que defineixen l’entorn social del món adult condicionen 
igualment les experiències, els valors i les expectatives dels adolescents. En 
l’etapa de l’educació secundària, els adolescents es desenvolupen en els àmbits 
afectius i socials, sent factors que incideixen en aquesta maduració tant 
personals, com també familiars, socials i educatius (Moreno, 2009).  

D’acord amb el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació 
dels ensenyaments de l’ESO del sistema educatiu català, “la finalitat és que els 
alumnes assoleixin els coneixements i les competències necessàries per afavorir 
la seva autonomia en l'aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social” 
(Departament d’Ensenyament, 2016). 

En aquest model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial, 
l’adquisició d’aquestes en l’àmbit personal i social ha de desenvolupar-se en el 
conjunt de matèries de manera transversal; aquest fet implicaria l’assoliment, per 
part de l’alumnat, de les següents característiques (Departament d’Ensenyament, 
2015):  

 Del grau suficient de consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, 
emocionals i físiques. 

 D’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, 
l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima.  

 De l’aprenentatge de les errades pròpies i alienes, demorant les 
necessitats de satisfacció immediata i aprenent a prendre decisions amb 
un càlcul de riscos adaptat a la realitat. 

 De competències emocionals i l’ajustament de la conducta als 
requeriments que comporten l’edat i la societat. 

 

Tot i això, alguns autors han alertat d’un aprenentatge insuficient o absent a les 
escoles sobre formes de vida social col·lectives. Aquest fet repercutiria en el 
progrés de socialització dels alumnes cap a processos més individuals que 
col·lectius, més competitius que cooperatius i més impulsius que reflexius 
(Moreno, 2009).  
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Relacionant aquest fet amb les finalitats de l’aprenentatge cooperatiu, es 
recomana (Departament d’Ensenyament, 2009), des de l’àmbit escolar:  

“Fugir de la competitivitat a l'hora d'aprendre, descartant les recompenses 
individuals en favor de les grupals. En aquest sentit, és importantíssim que 
el docent tingui cura de no reproduir la competitivitat individual entre els 
diferents grups i que no perdi mai de vista que els èxits individuals (personals 
i dels petits grups) es basen en l'èxit de l'equip (sub-grups i grup-classe)”. 

 

Tanmateix, el sistema de qualificació per mitjà de punts usant qualificacions 
parcials o globals sobre produccions individuals tal com està establert promouria, 
si més no, la competitivitat entre els estudiants, al intentar aconseguir el millor 
resultat. A més, l’inevitable fet de comparar-se amb els altres resultaria en 
l’aparició d’emocions i efectes més o menys satisfactoris sobre l’estudiant. Cal 
recordar que l'autoconcepte i l'autoestima es construeixen no solament en relació 
a la història personal d'èxits i fracassos, sinó també a partir de les informacions i 
valoracions que es rep del medi (Moreno, 2009). En definitiva, tot aquest conjunt 
de factors repercutiria en major o menor mesura sobre l’adequat procés de 
maduració personal dels distints àmbits de desenvolupament (López i Vicente, 
2009).  

 

Aplicació de metodologies didàctiques basades en la competició 

Existeix certa controvèrsia en relació als efectes sobre els alumnes derivats de 
l’aplicació de metodologies didàctiques basades en la competició. Mentre que 
alguns autors defensen efectes beneficiosos d’aquesta, altres en constaten de 
perjudicials (Figura 1).  

Efectes beneficiosos de la competició 

 La competició ben organitzada repta als seus participants a donar el millor 
de si mateix, incrementant així la seva motivació (Verchoeff, 1999). 

 Enriqueix l’aprenentatge, passant a ser un procés molt més actiu (Lawrence, 
2004). 

 S’obté reconeixement i incrementa l’autoestima (Fulu, 2007) 

 Els elements competitius actuen com a incentius per a assolir qualificacions 
més altes als estudiants que desenvolupen un esforç alt, i per persistir en el 
procés d’aprenentatge als estudiants de menor rendiment acadèmic (Fasli i 
Michalakopoloulos, 2005) 

  

Efectes perjudicials de la competició 

 Danya l’aprenentatge forçant els estudiants a centrar-se en objectius 
específics de la contesa en comptes de focalitzar-se en els del procés 
d’aprenentatge en si mateix (Lam et al, 2001).  

 L’estrès al que es veuen sotmesos els estudiants involucrats en una 
competició té un efecte perjudicial que és major que els propis que es puguin 
obtenir de la mateixa (Vockell, 2004).  
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Figura 1. Efectes derivats de l’aplicació de metodologies didàctiques basades 
en la competició. A sobre (en color verd) es mostren els beneficiosos i a sota (en 
color vermell), els perjudicials. La figura és una adaptació d’acord amb Cantador 
(2016) (les referències bibliogràfiques es poden consultar al seu treball).    

 

Tanmateix, és inevitable la presència d’un sentiment competitiu entre els 
estudiants (Cantador, 2016). No obstant això, existeix un acord generalitzat en 
què la competició per equips és menys nociva pels estudiants i pot millorar de 
forma efectiva les habilitats d’aprenentatge (Cantador, 2016; Departament 
d’Ensenyament, 2009). En aquest sentit, establir objectius col·lectius fa que els 
membres prenguin consciència de les seves responsabilitats individuals pel bé 
del grup, tot afavorint un compromís individual pel progrés col·lectiu de l’equip.   

Per altra banda, hi ha cert consens sobre algunes característiques perquè la 
competició en el context educatiu resulti beneficiosa, o almenys no perjudicial 
pels estudiants (Cantador, 2016; Shindler, 2009) (Figura 2). Segons Shindler 
(2009), una competició es definiria com a “saludable” si l’enfocament recau en 
el progrés de l’aprenentatge en comptes de en els resultats obtinguts 
(classificació final).  

Pautes pel desenvolupament d’una competició saludable 

 Oferir un premi de valor simbòlic als guanyadors (és a dir, que el valor de 
quedar vencedor sigui relativament baix). 

 Realitzar-se en un període de temps relativament curt. 

 Proporcionar diversitat de temàtiques i tasques a realitzar. 

 Oferir a tots els participants (i que aquests ho percebin) l’oportunitat de 
guanyar. 

 Assignar un valor visible al procés, qualitat i avaluació de l’aprenentatge. 
 

Figura 2. Característiques destacades per a promoure una competició 
saludable en l’ensenyament (Adaptat de Cantador (2016)).  

 

Aclarint termes: la gamificació com a estratègia didàctica metodològica 

La gamificació és una estratègia centrada en l’ús de components característics 
del joc en contexts no lúdics (Contreras, 2016) (Figura 3). En altres termes, no 
es tracta de dissenyar un videojoc, sinó que consisteix en aplicar elements i 
mecàniques característiques dels escenaris del joc transportant-los a contexts 
no lúdics (en aquest cas, educatiu), amb la finalitat que les dinàmiques 
desenvolupades influenciïn en el comportament dels participants (Quintanal, 
2016b). 

Amb aquest propòsit principal d’afectar favorablement  la conducta de la persona, 
no és suficient en aplicar sols els elements del joc; s’ha d’assegurar que els 
participants s’impliquin i es comprometin en la tasca de tal manera que es 
promogui l’adquisició d’aprenentatge, utilitzant els continguts d’aprenentatge 
com a reptes a superar (Quintanal, 2016a).  
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Figura 3. Jerarquia dels components de la gamificació (Adaptat de 
Quintanal (2016a) i Alejaldre & García (2014)).  

 

Tot i que no hi ha un consens sobre els components de la gamificació que han 
d’incloure les estratègies educatives, Quintanal (2016a) apunta algunes pautes 
a considerar en el disseny de l’estratègia:  

 Experimentació reiterada per part dels participants per tal d’assolir els 
objectius. 

 Inserció de cicles ràpids de feedback per tal que els estudiants regulin el 
seu progrés.  

 Adaptació de les tasques a diferents nivells d’habilitat i augment 
progressiu de la dificultat d’aquestes per tal que els participants percebin 
constantment la possibilitat d’assolir l’èxit. 

 Inserció de recompenses i activitats de reconeixement social per 
promoure un òptim desenvolupament de l’àmbit personal i social.  

 

 

 

1.3. De la teoria a la pràctica 

La proposta d’aquest TFM sorgeix, doncs, al plantejar l’aplicació d’una estratègia 
de gamificació a dues línies de 2n ESO de l’INS Milà i Fontanals de Barcelona 
durant el curs 2016-1017, després de la primera fase d’observació del Pràcticum 
realitzat al mateix centre educatiu.  
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1.3.1. Contextualització de la intervenció 

L’INS Milà i Fontanals és un centre d’ensenyament secundari que es situa en el 
barri del Raval de Barcelona, dins del districte de Ciutat Vella. Es tracta d’un 
centre educatiu emmarcat dins el sistema d’ensenyament públic català i que 
ofereix tant l’etapa de l’ESO com la de Batxillerat.  

D’acord amb el Projecte Educatiu del Centre (2013), l’institut es defineix com un 
centre plural, laic i democràtic, i que marc educatiu del qual es troba orientat a la 
formació integral de l’alumnat; a més, defensa que el sistema de formació a 
impartir sigui obert a tothom i respectuós amb qualsevol confessió tant religiosa 
com sexual i cultural.  

Catalogat com un centre de màxima complexitat, un dels màxims objectius és 
promoure la inclusió i l’equitat entre els alumnes; aquesta voluntat radica 
sobretot en l’elevada taxa d’immigració que acull el centre educatiu (més d’un 
90% de l’alumnat), la qual cosa suposa la necessitat de focalitzar l’atenció en 
tota una diversitat d’alumnes que s’han de desenvolupar personalment i 
acadèmicament en contextos familiars i ambientals complexos.  

Les condicions de desenvolupant en un entorn més aviat precari i marginal, així 
com la situació pròpia de desarrelament del procés migratori en què es troben 
aquests adolescents, suposa repercussions sobre l’àmbit personal i 
emocional de l’alumnat. Per una banda, provoca la desmotivació en l’estudi ja 
que no tenen cap referent educatiu vàlid; per altra banda, sovint fomenta 
respostes agressives i manca de capacitat per resoldre les dificultats.  

Davant aquesta situació, el centre es focalitza en la inclusió i potenciació de 
valors com la cooperació, el respecte, la responsabilitat, l’esperit crític, la 
tolerància, la comprensió i l’actitud de diàleg.  

 

 

1.3.2. Plantejament de preguntes d’indagació i formulació d’hipòtesis 

A partir de l’observació a les aules d’aquest context particular, i basant-se en el 
marc teòric presentat, es suggereix si aquests alumnes en certa manera també 
mostren signes de competitivitat en l’entorn educatiu i quina valoració en fan. 

Pregunta 1. Perceben els estudiants l’entorn escolar com a competitiu?  

Pregunta 2. Quines característiques perceben al respecte?   
 

Per altra banda, si la competitivitat ens envolta contínuament, l’autora del TFM 
planteja la possibilitat de no evitar-la completament com a docent, sinó 
considerar en quin sentit s’hauria d’utilitzar per tal de potenciar els efectes 
beneficiosos i minimitzar els perjudicials; d’aquesta manera, a més, els alumnes 
aprendrien a interaccionar cooperativament els uns amb els altres davant les 
situacions que es presentin pel futur.  
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Seria tasca del professorat, llavors, com a dissenyadors del context en el qual es 
desenvoluparia l’experiència de gamificació, considerar quina combinació 
d’elements i mecàniques es realitza per a que garanteixin dinàmiques més o 
menys positives sobre els estudiants.  

Pregunta 3. Tan perjudicial percebrien els alumnes l’entorn gamificat?   
 

Sigui com sigui, l’autora és conscient que es requereix comptar amb les 
evidències per part dels estudiants protagonistes per a realitzar una valoració 
més rigurososa sobre l’anàlisi de la competitivitat en l’educació en el context 
sobre el que es desenvolupa la recerca.  

 

 

1.3.3. Justificació del tema escollit en el context de la intervenció 

L’autora del TFM considera que, tenint en compte les particularitats dels alumnes 
d’aquest context particular i l’entorn social en el que s’han de desenvolupar a 
nivell personal, conèixer les percepcions d’aquests sobre aspectes competitius 
en l’escola i la manera d’afrontar-les podria suposar una gran aportació per tal 
de reflexionar sobre la pràctica docent que es porta a terme a les aules. 

A més, prestant atenció a:   

 Per una banda, la rellevància que implica l’adequat procés de consolidació 
de la identitat pròpia, la confiança en un mateix i en la resta de companys 
en aquesta etapa primerenca de l’adolescència; 

 Per altra banda, la complexitat de la situació en la que es troben que 
suposa considerar possibles pertorbacions en el procés de 
desenvolupament de les diferents àrees (López i Vicente, 2009),  

l’autora considera necessari prioritzar potenciar competències més aviat 
transversals que afavoreixin el progrés personal i social per sobre de les 
competències bàsiques (malgrat que es reconegui la importància d’assolir també 
aquestes últimes): la interacció en els petits grups de treball estimularia 
l’autoregulació de la conducta pròpia i cooperaria en la transmissió de normes 
culturals (Moreno, 2014).  

Basant-se, llavors, en el plantejament inclusiu que promou el centre educatiu,  es 
pretén dissenyar aquesta estratègia de gamificació de tal manera que la seva 
aplicació promogui tant la motivació d’aquests estudiants cap a les classes de 
ciència així com el desenvolupament i assoliment de competències personals i 
socials.  
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1.4. Innovació i recerca 

Amb la intenció didàctica de minimitzar promoure conductes competitives entre 
l’alumnat que es troba desenvolupant-se en una societat en la que els membres 
competeixen pels mateixos objectius, l’anàlisi de les percepcions dels estudiants 
de secundària en aquests aspectes es consideraria rellevant pel 
desenvolupament professional no sols dels professors de ciència, sinó de 
qualsevol matèria. Es tracta d’un àmbit de recerca que permet integrar, doncs, 
aspectes de la pràctica docent, de fonaments psicopedagògics i de didàctica 
específica.  

 

 

1.5. Objectius de la recerca 

Plantejada la “problemàtica” que suposaria aplicar estratègies de gamificació a 
les aules de secundària, els objectius d’aquest TFM es basen en analitzar les 
percepcions dels alumnes sobre aspectes vinculats a la competitivitat educativa. 
Així doncs, concordant amb el tema de la recerca plantejada, es determinen els 
següents objectius generals3:  

 Valorar fins a quin punt hi ha una existència inicial de dinàmiques 

competitives en l’entorn educatiu entre els estudiants a qui es dirigeix la 

intervenció docent. 

 Dissenyar una estratègia de gamificació que promogui millores en 

competències socials i personals de l’alumnat participant. 

 Analitzar si l’aplicació de l’estratègia de gamificació proposada minimitza 

les característiques competitives perjudicials en els estudiants d’aquest 

context particular.  

                                            
3 Els objectius específics es determinen a l’apartat 2.2: Metodologia de la recerca 
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    2. Descripció de l’observació a l’aula  

 

2.1. Característiques del context de la intervenció educativa 

D’entrada, s’han percebut4 certes situacions a nivell general que es podrien 
definir com a “problemàtiques” (Figura 4).  
 

 

 

Figura 4. Característiques “problemàtiques” percebudes per les docents 
durant la Fase d’Observació del Pràcticum, classificades en funció de si 
l’origen es troba en l’alumnat o en els docents. En negreta es representa 
les que s’ha focalitzat amb l’objectiu de millorar-ho; en cursiva, altres que 
s’han pogut destacar.  

 

Caldria emfatitzar, però, que la situació de cada alumne/a en particular és variant 
i les característiques considerades com a problemàtiques s'observen en major o 
menor mesura en funció de l'estudiant. Conseqüentment, les necessitats 

                                            
4 Concordat amb les percepcions d’A. Saura.  

En l’alumnat 

 Falta de motivació i/o interès per la matèria.  

 Manca de confiança en les pròpies capacitats i/o habilitats per a portar 

a terme una activitat sobre ciència. 

 Manca de cooperació en el treball en grup (pocs units a nivell global 

d’aula, alumnes passius). 

 Actituds pertorbadores del clima d’aula: no porten el dossier i/o les 

activitats fetes, es desconcentren repetidament, intervenen a l'aula sense 

aixecar la mà, es distorsionen entre ells... 
 

 Baixa participació de l’alumnat, sobretot per part de les noies.  
 

En els docents 

 No renovació / actualització en la metodologia didàctica: a vegades es 

dóna preferència a treballar sols els continguts disciplinaris explícitament 

sense valorar qualsevol altre aspecte, sense considerar les idees prèvies 

dintre el cicle de l’aprenentatge, sense realitzar activitats dinàmiques i de 

diferent tipologia que puguin promoure la seva motivació; baix ús de les 

TIC tenint en compte el context actual. 

 Necessitat d'una constància en establir estratègies de gestió de l'aula 

i atenció a la diversitat per a afavorir el millor clima possible.  
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educatives dels alumnes del mateix nivell en cada moment particular varien en 
funció de l’entorn i la situació en la que es troba cada un dels subjectes en aquell 
moment determinat.  

No obstant això, la combinació dels problemes diferents a nivell individual i la 
convivència de tots plegats a l'aula acaba afectant a nivell global (clima més o 
menys motivacional en l’aprenentatge, sessions més lentes, nivell normalment 
una mica per sota...).   
 

 

2.2. Metodologia: estratègia de recollida de dades 

La indagació s’ha plantejat sobre un total de 5 aspectes que es podrien vincular 
en major o menor mesura amb la competitivitat en l’educació, amb uns objectius 
específics per a cada dimensió: 

 Sobre l'entorn d'ensenyament-aprenentatge: determinar fins a quin 
punt els estudiants d’aquest context educatiu el perceben com a 
competitiu, i si existeixen variacions davant diferents tipologies de treball 
(individual vs. grupal). Considerar la presència de variacions en aquestes 
percepcions quan l’entorn és gamificat i fer-ne una valoració. 

 Sobre el resultat final (qualificacions): determinar en quin grau senten 
pressió o preocupació per la nota (i si s’ha percebut durant l'experiència).  

 Sobre l’autoconfiança i l’autoconcepte: determinar si d'entrada els 
alumnes en qüestió perceben que poden obtenir un bon resultat i si 
pensen que el resultat serà millor si van amb algú intel·ligent al grup. 
Valorar si ha canviat posteriorment a l’experiència.  

 Sobre les comparacions: analitzar la tendència a comparar els resultats 
amb els de la resta, quines emocions senten si el resultat és superior o 
inferior i quins efectes té (contrastar-ho amb les percepcions després de 
la gamificació).  

 Sobre les interaccions a l'aula: determinar quines relacions socials i 
afectives inicials s'estableixen inicialment així com les dinàmiques 
cooperatives i valorar les possibles variacions després de l'experiència de 
gamificació portada a terme.  

 

A continuació (Figura 5) es presenta la metodologia que s’ha portat a terme per 
a la recollida d’evidències: 

Figura  5. Metodologia desenvolupada en l’estudi proposat sobre els aspectes 
a indagar (primera columna), l’instrument de recollida de dades (segona 
columna), la fase a la qual s’aplica cada instrument (tercera columna) i el 
nombre d’alumnes que han participat a cada un dels instruments utilitzats 
(quarta columna).  
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Aspectes a 
indagar 

 

Instrument 
Fase 

d’aplicació 

 

Nombre de participants 

Percepcions 
inicials i finals de:  

 Entorn 
d’ensenyament-
aprenentatge 

 Resultats finals 
(qualificacions) 

 Comparacions 

 Autoconfiança i 
autoconcepte 

 Dinàmiques de 
treball en grup 

 

 

 

Qüestionari 

 

Abans 

Total: 26 (20 nois i 6 noies) 

2n ESO A: 16 (13 nois i 3 noies) 

2n ESO B: 10 (7 nois i 3 noies) 

 

Després 

Total: 26 (15 nois i 11 noies) 

2n ESO A: 15 (12 nois i 3 noies) 

2n ESO B: 11 (6 nois i 5 noies) 

Grups de 
discussió 

Després Total: 25 (en 4 grups) 

 

Diari de 
classe 

 

Durant 

Total: 29 (22 nois i 9 noies) 

2n ESO A: 16 (15 nois i 3 noies) 

2n ESO B: 13 (7 nois i 6 noies) 
 

 

El qüestionari pre-test (Annex 1) es dissenya amb l’objectiu de conèixer les 
valoracions dels estudiants sobre els diferents aspectes de la competitivitat 
educativa. El qüestionari post-test (Annex 2) es desenvolupa amb la intenció 
de conèixer les possibles variacions sobre les percepcions anteriors.  

Considerant les característiques dels alumnes partícips de l’experiència, aquests 
qüestionaris es dissenyen més aviat breus, poca lletra i amb uns indicadors ben 
definits (ítems ordenats de menor a major complexitat); en cas contrari, seria molt 
probable que, tot i ser tipus test (Figura 6), els alumnes no s’impliquessin en 
respondre-ho. 

 

Figura  6. Exemple d’ítem a ser valorat en el qüestionari inicial; es mostren les 
diferents opcions de resposta i un apartat de comentari per si el participant vol 
aclarir algun aspecte. S’han utilitzat emoticones amb la intenció de fer el 
qüestionari més atractiu; tot i així, s’ha evitat utilitzar les del Whatsapp per 
minimitzar l’associació de les emoticones a emocions experimentades prèviament.  
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Per aquest motiu, es considera la intervenció en uns grups de discussió 
reduïts (Annex 3) després d’aplicar l’estratègia proposada amb l’objectiu de 
conèixer de manera més detallada i qualitativa totes aquestes percepcions per 
part dels estudiants partícips. Cal mencionar que per a aquesta estratègia de 
recollida de dades es compta amb un guió semi-estructurat amb diferents 
qüestions per indagar sobre la temàtica. 

De totes maneres, durant la intervenció docent es recullen accions i comentaris 
realitzats a l’aula pels propis alumnes en un diari de classe, que podrien servir 
com a indicadors d’evidències sobre aspectes de la recerca plantejada.  
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3. Desenvolupament de la proposta didàctica i la 
intervenció docent 

 

3.1. Descripció de la intervenció realitzada 

3.1.1. Presentació de la UD:                                                                                                                           

la gamificació com a proposta d’estratègia educativa innovadora 

D’acord amb el que es va fer constar5 com a presentació de la UD6:   

 

 

                                            
5 Consensuat entre les dues autores (A. Saura i l’autora d’aquest TFM).  
6 A l’Annex 4 es fa un resum amb suport visual i s’adjunta l’enllaç per consultar-la.  
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3.1.2. El disseny de l’estratègia de gamificació:                                          

consideracions sobre la seva aplicació a l’aula 

L’estratègia de gamificació com a proposta d’intervenció didàctica requeria la 
consideració de certs aspectes per a garantir una potencial efectivitat en aquest 
context particular.  

 

1   Sistema de puntuació 

Entre els elements del joc es va incloure un sistema de puntuació per equips, 
adaptat de la plataforma online ClassDojo (Figura 7). La mecànica plantejada 
consistia en l’acumulació (conjunta a nivell de grups de treball) d’una sèrie de 
punts amb valors positius o negatius, corresponent a uns criteris avaluables com 
a positius o negatius respectivament establerts prèviament per les docents. 

 

Figura  7. Representació de la plataforma virtual ClassDojo. 

 

No obstant això, a causa de les limitacions observades (Figura 8) durant la 
planificació de la intervenció, es va considerar el replantejament de l’estratègia 
per tal d’adaptar-la al perfil sobre el qual s’anava a treballar.  

 Recurrent limitació de connexió a la xarxa del centre.   

 Assignació de puntuacions sols criteri a criteri a la plataforma online.  

 Limitació temporal d’un màxim de 8 sessions.  

 Limitació de temps de cada sessió considerant les “pèrdues” inevitables. 

 

Figura  8. Limitacions observades durant la planificació de la intervenció didàctica. 
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La nova proposta consistia en comptar amb targetes físiques per a cada equip 
de treball, cada una d’aquestes amb el seu criteri definit i la puntuació 
corresponent (algunes mostrades a la Figura 9, la resta es troben a l’Annex 5).  

 

 

 

 

Figura  9. Exemples de targetes físiques per a proporcionar a cada equip de treball. 

 

Aquesta situació va repercutir a considerar dos nous aspectes no considerats  
prèviament:  

1) A simple vista es percebia cert excés en quantitat. Es va preferir que els 
estudiants, al ser el primer cop que es presentava la gamificació com a 
estratègia, no es desmotivessin al tenir la sensació de massa aspectes a 
tenir en compte en les puntuacions. Així doncs, es va decidir prioritzar 
aquelles que es considerava més rellevants assolir en el context dels 
grups-aula i prescindir-ne d’algunes altres (tot i que continuessin sent 
interessants treballar-ho de cara a un futur).  

2) Comptar amb targetes físicament permetia que els mateixos membres 
del grup, conscients de les pròpies accions realitzades, sol·licitessin 
(entregant) a les docents aquells criteris que consideressin puntuables 
positivament o negativament.  
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Al principi de la intervenció docent es va donar a conèixer aquest sistema de 
puntuació als alumnes, i la mecànica de les sessions diàries estava establerta 
de la següent manera temporal: 

1) Recordatori del rànquing inicial (resultat de la sessió anterior) 

2) Recordatori del què s’havia treballat fins al moment 

3) Desenvolupament de la proposta didàctica concreta 

4) Entrega de targetes als diferents equips de rescat 

5) Sol·licitud de puntuacions per part de cada equip de rescat (consens i 
valoració amb les docents) 

6) Recompte (Excel) i presentació pública dels resultats (PowerPoint)7 

 

 

2   La gestió d’aula: recompensant accions i destí cap a un clima acollidor 

En quant a l’acumulació de punts, s’hauria de mencionar que, a més de la 
puntuació resultant de les targetes mencionades, a cada sessió es comptava 
amb la possibilitat d’obtenir una sèrie de punts de contingut curricular 
(conceptuals) d’acord amb les respostes a les activitats plantejades.  

En definitiva, existia tota una combinació de puntuacions basades en la suma de 
d’aspectes actitudinals i procedimentals (targetes) per una banda i de criteris 
conceptuals (activitats proposades) per altra banda.  

No obstant això, amb l’objectiu de promoure les percepcions dels estudiants cap 
a la confiança en les pròpies capacitats en l’obtenció resultats que considerin 
positius, i de recompensar accions (en comptes de persones), es va prioritzar 
basar els criteris puntuables en aspectes actitudinals i procedimentals per 
sobre d’aspectes conceptuals. La justificació es remunta, doncs, a fer variar la 
concepció que tenen certs estudiants de que probablement guanyarien sols els 
grups de treballs on hi ha membres amb capacitats cognitives altes; a més, 
l’estratègia escollida podria afavorir l’autoregulació dels propis membres del 
grup en quant a comportament i continuïtat en assolir els objectius de cada 
sessió, la qual cosa resultaria en una millora del clima d’aula. 

Caldria mencionar que, tanmateix, en l’avaluació individual sí que es tindria en 
compte el coneixement conceptual, per a garantir la comprensió de conceptes i 
l’assoliment de les competències bàsiques.  

 

 

                                            
7 Les remodelacions realitzades requerien d’un nou sistema de recompte i de 
presentació de les classificacions. El més pràctic va ser realitzar un Excel per al 
recompte i animacions de PowerPoint per a mostrar la classificació obtinguda (tant de 
la sessió com l’acumulada). 
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3   Creació dels grups per a la competició 

Considerant el perfil específic dels alumnes sobre els quals es basava la 
proposta d’intervenció, la idoneïtat de distribuir els alumnes en grups de treball 
formats per 4 membres de manera heterogènia segons nivell cognitiu (1 alt, 2 
intermedis, 1 baix) va ser pràcticament utòpica. Cap de les dues classes 
comptava amb aquesta perfecció per al procés d’ensenyament-aprenentatge: a 
cada grup-aula, sols 1 o 2 alumnes eren considerats amb altes capacitats 
cognitives, mentre que la resta es situava entre nivells cognitius més aviat baixos; 
cal tenir en compte que aquestes són percepcions subjectives influenciades en 
part per la barrera idiomàtica que incidia negativament sobre el desplegament de 
competències bàsiques de la matèria.  

En quant al gènere, la proporció d’alumnes noies en cada aula era molt menor 
en comparació a la dels nois. Tot i així, es va intentar que a cada equip de treball 
es complís l’heterogeneïtat en aquest sentit.  

Per altra part, donat el fet que les puntuacions es basaven seguint criteris 
actitudinals i procedimentals, es va plantejar la creació dels grups de treball de 
manera que cada participant comptés amb algú altre considerat com una amistat 
dintre el mateix equip. La justificació es basa, per una banda, en afavorir 
dinàmiques autoreguladores del comportament per part dels propis membres; i, 
per altra banda, en promoure dinàmiques cooperatives entre les amistats tot 
implicant-los conjuntament en l’aprenentatge (amb la intenció d’evitar la rivalitat 
constant).  

Per últim, donada l’elevada taxa d’absentisme a cada una de les aules, aquests 
es van distribuir en diferents grups amb l’objectiu de garantir les proporcions de 
participants en la majoria de sessions.  

En qualsevol cas, amb la intenció de promoure la igualtat d’oportunitats i l’eficàcia 
per a portar a terme l’estratègia de gamificació proposada, es van crear quatre 
equips a 2n ESO A, i tres equips a 2n ESO B (de quatre membres cada grup de 
treball) basant-se en una distribució heterogènia en relació als aspectes 
mencionats en aquest apartat.  
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4   Altres consideracions per a l’èxit (Figura 10) 

 
 

 

Figura  10. Representació d’algunes consideracions en el plantejament de l’estratègia 
gamificació per afavorir l’assoliment de l’èxit. 
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3.2. Presentació dels resultats 

Els resultats obtinguts a partir de les evidències recollides dels diferents 
instruments utilitzats (Figura 5) queden plasmats en aquest apartat, classificats 
segons els aspectes a indagar en relació a la competitivitat educativa. Cal 
mencionar que primer es presenten les percepcions inicials dels estudiants de 
tots aquests aspectes, i posteriorment es presenten les finals. Tanmateix, 
alguna percepció per part de les docents sobre algun comentari o comportament 
dels estudiants queda representada també com a resultat.    

 

 3.2.1. Percepcions inicials 

En aquest sentit, les percepcions inicials es refereixen a aquelles tant abans de 
realitzar la intervenció docent proposada com les que es mostren durant l’inici de 
l’experiència de gamificació.  

 

 Sobre l’entorn d’ensenyament-aprenentatge 

1   Entorn competitiu 

Per a l’anàlisi de la competitivitat en l’educació, primer s’ha volgut constatar si 
els estudiants perceben que es troben en un entorn competitiu quan estan 
portant a terme diferents activitats a les aules (Figura 11, 12, 13).  

 

Figura 11. Representació de la opinió dels alumnes participants als grups de 
discussió sobre l’entorn d’ensenyament-aprenentatge. Per a cada tipus 
d’agrupament (individual vs grupal) es representa la tendència de resposta. 

 

 Davant treballs individuals o exàmens: més de la meitat dels alumnes 
senten que en certa manera estan competint amb la resta de companys, 
mentre que la resta de les opinions es reparteixen entre no tenir aquesta 
sensació de rivalitat o bé indiferència al respecte (no ho tenen clar).  
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Figura 12. Representació d’algunes aportacions als grups de discussió 
davant agrupaments individuals (treballs o exàmens).    

 

 Davant treballs en grup: pràcticament tres quartes parts dels participants 
expressava que no sap ben bé si està competint o no, o els és indiferent. 
La resta opina que, tot i pensar amb la nota que podrien treure, no es 
senten ben bé rivals amb els altres grups.  

 

Figura 13. Representació d’algunes aportacions als grups de discussió 
davant agrupaments col·lectius (treballs en grup).    

 

El següent fragment provenint d’un dels grups de discussió revela una evidència 
de les percepcions del propi alumnat en quant als resultats que obtindran:  

 Ag: Sincerament competir no, perquè ja se sap qui va a aprovar, a 

classe se sap quins són els llestos...  

 Mo: Sí, és veritat. 

 Al: hi ha uns grups i sempre treuen les mateixes notes. (Fa i Ag li donen 

la raó). Hi ha gent que estudia, la gent que sempre treu un 5 o 6... 

 Ag: Ja, i gent que té potra.  

 Ah:  Bueno, potra potra... 

 Al: Jo estic entre els que suspenen, ell està entre els que aproven amb 

bona nota, i la resta d’aquí doncs entre un 5 i 6.  
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En aquest entorn, s’ha volgut evidenciar el grau de necessitat que tenen aquests 
alumnes en assolir l’èxit per sobre de la resta (Figura 14).  

 

Figura  14. Opinió dels alumnes al qüestionari inicial sobre la voluntat d’obtenir 
un resultat per sobre de la resta. A l’eix d’abscisses es mostren les diferents 
opcions de freqüència, mentre que l’eix de coordenades representa la quantitat 
d’alumnes (en %) que coincideix en aquella opinió. Les barres representen el 
resultat general (groc), de 2n ESO A (blau) i de 2n ESO B (verd).  

 

En termes generals, al voltant d’un 70% dels participants de cada grup-classe 
afirmen que normalment o sempre volen que el seu treball sigui millor que el dels 
altres. Tanmateix es mostren certes divergències entre els dos grups-classe: 
mentre que un 18,8% de 2n ESO A opina que no vol explícitament que el seu 
treball sigui millor que el de la resta, cap dels participants de 2n ESO B ha fet 
aquesta valoració.   

 

2   Gestió de l’aula: preferència d’agrupaments  

A nivell general, els participants de l’estudi prefereixen realitzar els treballs de 
manera grupal (Figura 15).  
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Figura  15. Opinió dels alumnes sobre la preferència d’agrupació a l’hora de 
realitzar un treball (individual vs grupal) al qüestionari inicial. A l’eix d’abscisses 
es mostren les diferents possibilitats de resposta, mentre que a l’eix de 
coordenades es representa la quantitat d’alumnes (en %) que coincideix en 
aquella opinió. El color groc representa la tendència general (total); el blau, el 
grup-classe de 2n ESO A i, el verd, 2n ESO B.  

 

Tot i així, el percentatge d’estudiants que mostren aquestes preferències difereix 
entre els diferents grups-classe: 

 2n ESO A: el 62,5% mostra preferència per realitzar els treballs de manera 
col·lectiva, davant el 18,8% que li ve més de gust individualment. Un 6,3% 
opina que en ambdues situacions els pot venir de gust, mentre que un 
12,5% s’absté de contestar o no ho sap. 

 2n ESO B: en aquest cas les diferències entre les valoracions de l’alumnat 
no són tan pronunciades, ja que el 30% prefereix realitzar els treballs en 
grup davant el 10% que ho prefereix individualment. Un 20% no té 
preferència d’agrupacions i considera que ‘als dos per igual’, mentre que 
un 40% no ho sap o no vol respondre a la qüestió plantejada.   

 

 

 Sobre els resultats finals: qualificacions 

El 100% dels participants als grups de discussió afirmen que durant la realització 
de qualsevol treball pensen en la nota que poden obtenir al respecte; no sols 
això, sinó que mostren certa preocupació per aquest resultat.  

Al qüestionari inicial s’ha preguntat en quina situa davant quina agrupació senten 
més pressió (Figura 16).  

 

 

Figura  16. Opinió inicial dels alumnes sobre la percepció de pressió pel resultat 
a obtenir. Les barres representen la quantitat de participants (en %, eix de 
coordenades) que ha coincidit en aquella opció (eix d’abscisses), a nivell 
general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  
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Excepte algun cas aïllat, la resta senten pressió per les notes que puguin obtenir. 
No existeixen diferències significatives entre percebre major pressió si els 
treballs són individuals o grupals (al voltant d’un 30% dels alumnes en cada 
situació). Tanmateix, un quart dels participants consta que sent la mateixa 
pressió als dos casos per igual.   

 

Al preguntar quines emocions senten els participants davant els exàmens, la 
majoria de les respostes als grups de discussió es refereixen a “nerviosos” o “una 
mica nerviosos” mentre que uns altres apunten a “indiferència” i “passotisme”, tot 
i que algun comentari (“jo és que no puc portar ni una mala nota més a casa”) és 
interessant per a la posterior discussió. Algunes de les respostes al grup de 
discussió al plantejar si aquesta preocupació és la mateixa davant els treballs 
en grup es mostren a continuació (Figura 17). 

 
 

Figura  17. Aportació d’alguns participants als grups de discussió sobre l’estrès 
pel resultat a obtenir quan el treball és col·lectiu.  

 

 Sobre l’autoconfiança i l’autoconcepte 

En aquest apartat s’ha volgut conèixer en quina situació els estudiants 
consideren que podien obtenir una millor qualificació (Figura 18), i en quina 
freqüència perceben que aquesta serà superior si formen part d’un grup en el 
que un dels membres és considerat més intel·ligent (Figura 19). 

 

Figura  18. Opinió inicial dels alumnes sobre l’obtenció d’un bon resultat. Les 
barres representen la quantitat de participants (en %, eix de coordenades) que 
ha coincidit en aquella opció (eix d’abscisses), a nivell general (groc), a 2n ESO 
A (blau) i a 2n ESO B (verd).  
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A primera vista, un total de 38,5% dels estudiants entre ambdues classes han 
valorat que realitzant un treball en grup consideren que poden tenir una millor 
nota, mentre que un 19,2% del total de participants creu que serà així si el treball 
és individual. Un altre 19,2% creu que pot obtenir la qualificació a obtenir pot ser 
igualment bona en qualsevol dels casos. El 23,1% restant no sap o no contesta 
a l’ítem plantejat. Les proporcions d’alumnes que han valorat alguna de les 
opcions és més o menys constant per a cada una de les línies de 2n ESO.  

 

 

Figura  19. Valoració dels alumnes al qüestionari inicial sobre la percepció d’obtenir 
un millor resultat si al grup hi ha algú que és considerat més intel·ligent. Les barres 
representen la quantitat de participants (en %, eix de coordenades) que ha coincidit 
en aquella freqüència (eix d’abscisses), a nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i 
a 2n ESO B (verd).  

 

Els resultats apunten que de manera general es tendeix a creure que normalment 
o sempre s’obtindrà una major nota que l’habitual si al grup de treball hi ha algú 
més intel·ligent (més d’un 50% dels alumnes en cada una de les aules). Tot i 
així, aquesta tendència és una mica més pronunciada a 2n ESO B (80% dels 
casos).  

 

El següent fragment (Figura 20) és una de les anotacions aportades al diari de 
classe realitzat durant la intervenció, just després que els estudiants coneguessin 
els components dels diferents equips de treball: 

 

Figura  20. Mostra d’un fragment del diari de classe. 
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 Sobre les comparacions 

 

1   Tendència a comparar els resultats obtinguts 

El següent ítem (Figura 21) té l’objectiu de demostrar en quin grau tendeixen els 
participants a comparar els propis resultats amb la resta. 

 

Figura  21. Valoració dels alumnes al qüestionari inicial sobre la tendència a 
comparar-se amb la resta. Les barres representen la quantitat de participants (en 
%, eix de coordenades) que ha coincidit en aquella freqüència (eix d’abscisses), a 
nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  

 

A nivell general, cap estudiant deixa de comparar els seus resultats amb els de 
la resta (0,0%), i el 26,9% del total afirma que poques vegades compara els 
resultats obtinguts. Quasi la meitat dels participants consideren que normalment 
comparen els seus resultats (46,2%), mentre que la resta confirma que sempre 
ho fa (26,9%). Respecte a cada grup-aula en particular, s’observa que els 
participants de 2n ESO B tendeixen en major freqüència a la comparació (un 
80,0% apunta que normalment o sempre, respecte el 20,0% restant que afirma 
que sols poques vegades ho fa); a 2n ESO A, el 68,8% dels estudiants afirmen 
que normalment o sempre comparen amb la resta (una mica per sota que els 
valors de l’altra línia), davant el 31,3% que considera que poques vegades 
compara els resultats obtinguts amb la resta del grup.  
 

Concordant amb els resultats anteriors, el 100% dels participants als grups de 
discussió va afirmar que comparava els resultats amb la resta de companys. Una 
aportació interessant va ser: “Just ens donen les notes, ens aixequem i anem a 
les altres taules a veure què han tret la resta”.  

 

2   Emocions derivades de les comparacions 

A la Figura 21 es plasmen les emocions percebudes dels estudiants de la 
intervenció quan se’ls ha preguntat si el resultat superava el d’un company/a i les 
emocions quan aquest era inferior.  
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Figura  21. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió sobre les 
emocions derivades de les comparacions.  

 

3   Efectes derivats de les comparacions de resultats 

Després de les emocions comentades per part dels estudiants, se’ls ha demanat 
si en qualsevol de les dues situacions anteriors (resultats superiors o inferiors) 
tenen ganes de seguir esforçant-se (Figura 22). 

 

Figura 22. Representació de la tendència a coincidir en la resposta per part 
dels alumnes participants als grups de discussió sobre la capacitat i voluntat 
d’autosuperació.  

 

Mentre la meitat dels participants opina que en qualsevol situació intenta seguir 
esforçant-se, l’altra meitat no ho sap o diu que els “és igual” i que “probablement 
continuarem igual que el que fem sempre”.  

 
 

 Sobre les interaccions a l’aula 

En aquesta dimensió s’han avaluat les percepcions dels alumnes sobre dos 
aspectes: en primer lloc, sobre les relacions socials i afectives a l’aula; en segon 
lloc, sobre conductes cooperatives.  
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1   Relacions socials i afectives 

Partint de les observacions inicials considerades com a “problemàtiques”, tres 
ítems s’han plantejat amb la intenció de conèixer en quin grau perceben els 
participants interaccions afectives positives establertes inicialment al grup-aula 
(Figura 23).  

 

Figura  23. Valoració dels alumnes al qüestionari inicial sobre les relacions socials 
i afectives (tres ítems). Les barres representen la quantitat de participants (en %, 
eix de coordenades) que ha coincidit en aquella freqüència (eix d’abscisses), a 
nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  

 

 Q1. Tant a nivell general com a nivell de grups-aula, al voltant de la meitat 
dels participants opina que normalment les relacions entre ells són 
agradables. De la resta, una meitat (26,9% del total) percep com a poques 
vegades mentre que l’altra meitat afirma que les seves relacions dintre la 
classe són sempre agradables (26,9% del total). En qualsevol cas, cap 
estudiant considera que no siguin mai agradables. Tanmateix, a primera 
vista es pot observar que els vincles entre els membres de 2n ESO B són 
lleugerament menys agradables que entre els de 2n ESO A.  

 Q2. El 50,0% dels participants en cada grup-classe valora que no insulta 
ni menysprea a algun altre alumne. Al voltant del 40% en cada classe 
opina que poques vegades, mentre que al voltant del 11% considera que 
normalment sí ho fa. Cap estudiant valora que sempre insulti o menyspreï 
a algun/a company/a de classe.  

 Q3. Tot i que al voltant del 70% en cada una de les aules apunti cap a les 
freqüències altes (normalment o sempre) en quant a ajudar a un company 
tot i que la nota del segon pugui ser superior, el 30% de 2n ESO B opina 
que sempre, mentre que cap estudiant de 2n ESO A ho ha considerat així. 
Per contra, un 6,3% de 2n ESO A puntua que no ajudarà a aquest/a 
company/a si la nota del que rep l’ajuda pot acabar sent superior. La resta 
(al voltant del 20%) opina que poques vegades ho fa.  
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2   Dinàmiques de treball en grup: valoració de conductes cooperatives 

Un total de 6 ítems (Figura 24) s’han considerat avaluar al qüestionari inicial 
sobre el grau de funcionament cooperatiu en dinàmiques de treballs grupals.  

 

Figura  24. Valoració dels alumnes al qüestionari inicial sobre les dinàmiques de 
treball en grup (sis ítems). Les barres representen la quantitat de participants (en 
%, eix de coordenades) que ha coincidit en aquella freqüència (eix d’abscisses), a 
nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  

 

 Q1. Mentre que el 81,3% de l’alumnat de 2n ESO A considera que 
normalment o sempre les decisions les prenen entre tots els membres, 
sols el 50,0% de 2n ESO B opina així. En qualsevol dels casos, cap 
estudiant valora que no es prenguin entre tots els components del grup. 

 Q2. Mentre que el 68,5% dels alumnes de 2n ESO A considera que 
normalment o sempre diu el que pensa a la resta del grup, aquestes 
valoracions es troben en el 50,0% dels casos de 2n ESO B. L’altra meitat 
de 2n ESO B opina que poques vegades o directament no diu el que 
pensa si no hi està d’acord. El 31,3% de 2n ESO A restant considera que 
poques vegades ho fa, però cap apunta que no ho faci.  

 Q3. Un 60,0% dels alumnes de 2n ESO A considera que treballant en 
grup, normalment o sempre uns fan més feina que els altres. A 2n ESO B 
aquest consideració es troba al 81,3% del total. La resta dels participants 
opinen que poques vegades és així, tot i que un 10% dels estudiants de 
2n ESO B creu que no hi ha membres que facin més feina que els altres.  
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 Q4. Al voltant del 15% dels alumnes de cada grup-classe opina que 
normalment pensa que si la nota que obtenen és baixa, gran part de la 
culpa és de la resta dels membres de l’equip. Tanmateix, ningú opina que 
sempre ho pensi així; la resta creu que poques vegades (57,7%) o que no 
és així (26,9%).  

 Q5. Sense constatar-se gaire diferències entre els grups-classe, un 84,6% 
del total de 2n ESO valora que normalment o sempre mostrarà la seva 
ajuda si un altre membre del seu grup ho demana. El 15,4% restant apunta 
que poques vegades ho fa.  

 Q6. Tant a nivell general com a nivell de grups-aula, s’observa una 
tendència a seleccionar les freqüències intermèdies (més d’un 40% tant 
en ‘poques vegades’ com a ‘normalment sí’) al creure que els membres 
del grup en el que treballen estan units. Percentatges de 10% o menys 
representen cada una de les freqüències extremes (no o sempre 
consideren que estan tots els membres units), sense constatar-se gaire 
diferències entre els grups-classe.  

 

Aquestes valoracions inicials coincideixen amb les aportacions realitzades als 
grups de discussió sobre les dinàmiques de treball en grup (Figura 25).  

 

Figura  25. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió sobre les 
dinàmiques de treball en grup.  

 

 

3.2.2. Percepcions finals 

 Sobre l’entorn d’ensenyament-aprenentatge 

1   Percepcions de l’entorn com a competitiu i/o lúdic 

Per analitzar les percepcions dels estudiants sobre la competitivitat, es pretén 
comprovar si els participants han percebut que es situaven en una competició i/o 
si es sentien que estaven en un joc (Figura 26).  
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Figura 26. Valoració dels participants als grups de discussió (tendència i 
alguna aportació) sobre l’entorn de l’experiència gamificada. 

 

En termes generals, gairebé tots els participants de l’experiència gamificada han 
percebut que estaven com un tipus de competició; no sols això, sinó que també 
senten que han estat jugant. 
 

No obstant això, després de preguntar als alumnes si les emocions respecte 
sentir-se en una competició eren positives o negatives, algunes de les respostes 
han sigut:  

- Que va, si ens ha encantat! 
- Tant de bo tot el curs fos així! 
- Això ens motiva molt més! 
- A mi m’ha agradat moltíssim més! 

 

2   Preferències de l’alumnat sobre l’experiència 

Al preguntar què ha sigut el que més els ha agradat de l’experiència proposada 
(Figura 27), quasi la meitat dels alumnes ha fet referència a components de la 
gamificació en un primer moment (sobretot establir un puntuacions), mentre que 
la resta ha mencionat o bé una activitat específica o bé quelcom al·ludint a la 
metodologia didàctica portada a terme per les docents (coincidint amb l’aportació 
al diari de classe, Figura 28).  

 

Figura 27. Categorització de les respostes als grups de discussió sobre el 
què més ha agradat de l’experiència de gamificació.   
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Figura  28. Mostra d’un fragment del diari de classe. 

 

3   Gestió de l’aula: els grups de treball 

Respecte la distribució dels participants als diferents grups de treball, tres dels 
cinc membres d’un dels equips han apuntat en un moment de la discussió que si 
canviarien quelcom de l’experiència serien els grups de treball (normalment eren 
els últims de la classificació). Tots els membres dels sis equips restants han 
coincidit en diferents moments de les converses que s’han sentit molt còmodes 
en el seu grup i que els ha agradat (“ens ho hem passat súper bé!”). De fet alguns 
han comentat que repetirien l’experiència amb els mateixos equips i/o que no 
han tingut cap problema.  

També s’ha preguntat si haguessin preferit distribuir-se ells mateixos en els 
diferents grups de treball i els membres d’aquests sis grups han coincidit que 
“podria ser una mica complicat” i així ha anat bé. Per contraposició, el grup que 
no ha estat satisfet amb els components del seu grup sí preferiria que els 
haguéssim donat l’opció de distribuir-se a voluntat dels els propis participants. 

Al llarg d’aquest treball es presentaran resultats que es poden relacionar amb 
aquestes aportacions, i posteriorment es farà un anàlisi i valoració d’aquesta 
situació.  

 

 Sobre els resultats obtinguts 

1   Els punts i el marcador 

Per avaluar si la gamificació suposaria efectes perjudicials en l’alumnat, als grups 
de discussió s’han fet una sèrie de preguntes en relació als elements 
gamificadors que podrien afavorir la rivalitat: 

 Si els ha agradat  que hi hagués punts  

 Si els ha agradat el marcador diari o, per contra, haguessin preferit sols 
veure el marcador final 

 

El 100% ha coincidit que els ha agradat el fet d’haver-hi punts, tot i que no tothom 
ha coincidit en el segon ítem. Excepte els membres del grup que he comentat 
anteriorment (els últims), els quals haguessin preferit que sols veure el marcador 
final, tota la resta els ha agradat i prefereix la presència d’una classificació diària 
(Figura 29).  
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Figura  29. Mostra d’algunes aportacions els punts i el marcador com elements 
de la gamificació.   

 

Al preguntar per les emocions al veure el marcador, la majoria de les aportacions 
són semblants a les següents: 

- Eufòrics! 
- Ens venia de gust. 
- Era el moment més interessant! 
- Ens posàvem com nerviosos. 
- Ens feia il·lusió. 

 

Del grup que hagués preferit el marcador final, un dels arguments ha fet 
referència a que era desmotivant, mentre que un altre participant sols comentat  
que “els punts diaris no m’agradaven, però que hi hagués classificació final sí”. 
Un altre comentari al respecte ha sigut que “si els grups haguessin sigut uns 
altres, el resultat no hagués sigut el mateix”.  

 

2   Les qualificacions 

S’ha plantejat als estudiants si en algun moment han pensat en la nota que 
podien haver obtingut (no pensar en els punts que podrien aconseguir diàriament 
de l’experiència, sinó en una qualificació de l’1 al 10). La major part dels alumnes 
participants als grups de discussió ha apuntat que no hi havia pensat i/o que 
s’havia oblidat de les notes, mentre que una petita proporció al principi ha dit que 
sí que hi ha pensat en algun moment a l’inici, però que al final no (Figura 30).  
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Figura  30. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió sobre les 
qualificacions que podrien obtenir de l’experiència de la gamifiació.    

 

 Sobre les comparacions 

1   Tendència a comparar els resultats obtinguts 

El 100% dels participants han confirmat que comparaven les puntuacions 
obtingudes amb els altres equips.  

 

2   Emocions derivades de les comparacions 

A les Figura 31 i 32 es plasmen les emocions percebudes dels estudiants de la 
intervenció sobre les emocions al pujar o baixar de posició respecte la sessió 
anterior. 
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Figura  31. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió sobre les 
emocions derivades de les comparacions de posicions en la gamificació.  

 

Figura  32. Mostra d’un fragment del diari de classe. 

 

3   Efectes derivats de les comparacions de resultats 

Després de les emocions comentades per part dels estudiants, se’ls ha demanat 
si en qualsevol de les dues situacions anteriors (resultats superiors o inferiors) 
tenien ganes de seguir esforçant-se. Tothom ha indicat afirmatiu.  

 

 Sobre la confiança en les pròpies capacitats i/o habilitats 

1   La posició en la classificació 

Els resultats a la Figura 33 representen el grau en què els participants han 
percebut que podien obtenir una bona posició en la classificació.  

 

Figura  33. Valoració dels alumnes al qüestionari final sobre la percepció a obtenir 
un bon resultat en l’experiència de gamificaicó. Les barres representen la quantitat 
de participants (en %, eix de coordenades) que ha coincidit en aquella freqüència 
(eix d’abscisses), a nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  
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Una tendència positiva cap a altres freqüències en percebre l’opció d’assolir una 
bona posició final en la classificació s’observa de manera general. Tot i així, 
existeixen certes diferències entre els dos grups-classe: 

 2n ESO A: cap estudiant ha tingut la sensació que el seu equip no pogués 
quedar en una bona posició. Excepte un estudiant que ha valorat que 
‘poques vegades’ havia tingut aquesta sensació, la resta va opinar que 
‘normalment’ o ‘sempre’ la van tenir.  

 2n ESO B: més de la meitat dels participants valoren que ‘normalment sí’ 
o ‘sempre’ ha tingut la sensació que el seu equip podria quedar en una 
bona posició, mentre que la resta opina que ‘poques vegades’ o 
directament ‘no’ ho ha pensat.  

 

Algunes aportacions al grup de discussió per a reflexionar posteriorment són les 
que es mostren a la Figura 34.  

 

Figura  34. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió.   

 

2   Obtenció de puntuacions 

Pràcticament tots els estudiants han percebut que el necessari per aconseguir 
els punts era el comportament i actitud. Sols tres dels participants han apuntat 
que, a més d’un bon comportament durant la sessió, a vegades es requeria 
realitzar les activitats o fer el dossier. 

Les aportacions als grup de discussió evidencien que cap dels participants ha 
percebut la necessitat d’intel·ligència per aconseguir punts. Fins i tot el grup que 
ha quedat últim no ha fet referència en aquest sentit; es deixa el fragment de la 
conversa:  

 Entrevistadora: I la intel·ligència llavors?   

 Ly: No era necessari, però igualment Profe... vau posar a la Th i a Ch 

junts. 
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 Entrevistadora: en algun moment vau pensar que podíeu quedar 

primers? 

 Wl: No.  

 Entrevistadora: per quin motiu: per actitud o perquè creieu que 

necessitàveu a aquests companys al vostre grup? 

 Ly: per les dues coses Profe. Si ens haguessis posat a Th segur que 

guanyàvem.  

 

Un altre fragment interessant d’un grup de discussió diferent és el següent:  

 Entrevistadora: I què consideràveu que necessitàveu per a obtenir una 

major puntuació?   

 If: El comportament. 

 Ag: En algun moment també el dossier. 

 Ah: Sobretot anar corregint els defectes del dia anterior. L’altre dia per 

exemple vam perdre dos punts perquè algú de nosaltres va arribar tard. 

Llavors el dia següent havíem d’intentar que no passessin aquestes coses 

per no perdre punts.  

 Entrevistadora: o sigui, pel que dieu, en aquest cas no veieu que els més 

intel·ligents serien els primers, no?  

 Al: No, mmm no sé. En realitat sentíem que tots en qualsevol moment 

podíem quedar primers perquè les classificacions canviaven 

constantment.   

 Fa: Els més intel·ligents no, sinó els que s’ho treballaven més. De normal 

són els que fan els deures i estudien a casa.  

 

3   La classificació final: el diploma 

La Figura 35 representa un fragment del diari de classe sobre la cerimònia final: 

 

Figura  35. Mostra d’un fragment del diari de classe. 
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Posteriorment, s’ha preguntat què ha representat el diploma per als participants 
(Figura 36).  

 

Figura  36. Mostra d’algunes aportacions als grups de discussió sobre la valoració del diploma 

 

 

 Sobre les interaccions a l’aula 

Amb la intenció d’evidenciar les possibles variacions després d’aplicar 
l’estratègia de gamificació proposada, s’han tornat a replantejar alguns dels 
ítems sobre el grau de relació social i el treball cooperatiu (Figura 37).   

 

Figura  37. Valoració dels alumnes al qüestionari final sobre les relacions socials 
i afectives (tres ítems). Les barres representen la quantitat de participants (en %, 
eix de coordenades) que ha coincidit en aquella freqüència (eix d’abscisses), a 
nivell general (groc), a 2n ESO A (blau) i a 2n ESO B (verd).  

 

En qualsevol dels casos, més d’un 70% dels estudiants de cada grup-classe 
valora que al final de les sessions ha percebut que ‘normalment’ o ‘sempre’:  

 Els membres del seu equip estaven units 

 Les decisions les prenien entre tots els components 

 Mostrava la opinió a algú del seu equip si no estava d’acord amb quelcom 
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Sols un o dos participants de cada línia ha valorat a cada un dels ítems que no 
considerava que així fos (10% del total).   

 

Aquestes evidències coincideixen amb les aportades al grup de discussió:  

 Entrevistadora: quan treballeu en un grup, de normal, si un dia un 

company està amb el mòbil o fa altres activitats per exemple, li dieu que 

vingui i que estigui amb vosaltres?   

 Il: No, perquè s’enfaden.  

 Entrevistadora: I en aquestes sessions que estàvem nosaltres? 

 Si: Anda que no li haurem dits cops al Sh! 

 Entrevistadora: I en algun moment heu sentit que formàveu un equip, és 

a dir, que si algú feia alguna cosa malament llavors repercutia a la resta? 

 Je: En aquest joc sí, però ara en un treball com un powerpoint no.    

 Si: És veritat, perquè quan el Sh s’aixecava, la resta li dèiem: “espera, 

asseu-te un moment i pregunta si et pots aixecar, que encara ens llevaran 

punts”. I això de normal no passa.  

 Entrevistadora: Llavors si teniu algun problema, de normal, com ho 

solucioneu amb el grup? 

 Je: No ho fem.  

 Entrevistadora: I durant aquest joc, com ho fèieu? Si un dia pensàveu 

“uf, o canviem això o no millorarem”... 

 Na: És que en realitat no hem tingut cap problema, almenys al meu equip. 

Vull dir, hem disfrutat molt.   

 

 

3.2.3. Altres aportacions 

El 100% dels participants ha afirmat al grup de discussió que repetirien 
l’experiència. Tanmateix, han considerat que si haguessin de tornar a començar 
de nou, millorarien el seu comportament des de l’inici.  

Per altra part, tot i que la recerca sigui sobre la competitivitat, s’ha considerat 
interessant presentar algunes de les anotacions al diari de classe  (Figura 38) 
que, juntament amb els resultats presentats, poden ser interessants per fer-ne 
una valoració en la seva globalitat i així reflexionar sobre la complexitat de la 
situació.  
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(b) 
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(d) 

 

 

Figura  38. Mostra d’alguns fragments del diari de classe. 
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     4. Discussió, conclusions i altres aportacions 
 

4.1. Consideracions prèvies: limitació i validesa de l’estudi 

 Limitacions de l’estudi 

És important destacar que en la interpretació final dels resultats i les conclusions 
cal considerar el context sobre el que es desenvolupa la proposta d’intervenció 
didàctica i els factors externs que puguin influenciar en aquests resultats. En 
primer lloc, cal tenir en compte que l’estratègia de gamificació proposada és una 
adaptació específica d’acord amb les característiques del context sobre el qual 
s’anava a treballar. En segon lloc, la situació familiar i d’entorn de cada 
participant en un moment concret de la intervenció docent o la manca 
d’experiència per part de les docents per a gestionar l’aula i atendre a tots els 
requeriments educatius en cada moment es podrien considerar com a factors 
incidents en els resultats obtinguts. A més, el baix nombre de participants (un 
màxim de 28 alumnes) limita les aportacions sobre l’estratègia realitzada. Per 
últim, la manca de repetició de l’experiència sobre altres contexts en condicions 
similars també suposa una limitació de l’estudi.  

Així i tot, encara que aquestes limitacions impliquen que no sigui possible el 
disseny d’un estudi experimental plenament autèntic el qual proporcioni un alt 
nivell de validesa interna (rigurositat del disseny) i externa (capacitat de 
generalització), s’ha intentat comptar amb altres aspectes que permetin 
considerar els resultats de la recerca suficientment sòlids.   

 

 Validesa de l’estudi 

En primer lloc, s’ha descrit detalladament el context sobre el qual es desenvolupa 
la intervenció; en segon lloc, sí que és possible comptar amb cert control 
raonable sobre la major part de les fonts d’obtenció de dades a partir de la 
fonamentació teòrica en la que es basa la recerca; en tercer lloc, els instruments 
de recollida d’informació s’han dissenyat amb la finalitat d’obtenir evidències que 
donin resposta als objectius plantejats; per últim, comptar amb dades provinents 
de dos grups-classe diferents proporciona certa validesa externa a l’estudi que 
permeti confirmar amb major rigurositat les hipòtesis plantejades.  

  

 

4.2. Discussió i anàlisi dels resultats obtinguts 

Un cop presentats els resultats, l’anàlisi i la discussió dels mateixos es portarà 
seguint un ordre cronològic en les percepcions evidenciades sobre el conjunt 
d’aspectes a indagar. Així doncs, primer es valoraran les percepcions inicials i a 
continuació les finals sobre els aspectes vinculats amb la competitivitat en 
l’educació, per posteriorment discutir les possibles variacions constatades un cop 
aplicada l’estratègia de gamificació sobre la que es desenvolupa la recerca.  
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 Percepcions inicials 

Coincidint amb les aportacions de Cantador (2016), els estudiants d’aquest 
context també perceben que es troben en un entorn d’ensenyament-
aprenentatge competitiu, tot i que el sentiment de rivalitat és superior quan les 
recompenses de la tasca són individuals. En termes generals, no sols s’evidencia 
la competitivitat en la necessitat d’aquests alumnes d’assolir l’èxit per sobre de 
la resta, sinó que a més senten pressió per la nota que puguin obtenir. 

Malgrat que la recerca demostra que les agrupacions col·lectives tendeixen a 
reduir en major mesura els efectes negatius de la competició per sobre de les 
individuals (Cantador, 2016), dels resultats presentats s’interpreta que la 
preocupació (i, així, estrès) per la nota en aquest context particular s’estén més 
o menys en el mateix grau tant si el treball a realitzar és individual o col·lectiu. 
Aquesta percepció de major o menor preocupació per part dels estudiants del 
context varia en funció dels membres amb qui realitzin la tasca. Tot i així, la 
majoria dels estudiants coincideixen en què prefereixen portar a terme una 
activitat de manera col·lectiva; en aquesta agrupació, a més, senten que poden 
obtenir una millor qualificació, però sempre i quan segons quins components 
formin el grup. No sols això, sinó que a més perceben conèixer el resultat en 
cada un dels casos fins i tot prèviament a la realització del treball; aquest fet es 
relaciona amb altres evidències presentades sobre la presència de certes 
“etiquetes” en quant a capacitats cognitives per part dels mateixos alumnes. A 
més, els resultats presentats apunten que de manera general es tendeix a creure 
que normalment o sempre s’obtindrà una major qualificació si formen part d’un 
grup de treball en el que un dels membres és considerat com més intel·ligent 
(més d’un 50% dels alumnes en cada una de les aules). Tot i així, aquesta 
tendència és una mica més pronunciada a 2n ESO B (80% dels casos).  

Sota el paraigües de la competitivitat educativa, aquestes valoracions descrites 
es poden lligar amb les percepcions sobre l’autoconfiança i l’autoconcepte 
(Moreno, 2014). En aquesta línia, alguns estudiants apunten que perceben certa 
tranquil·litat davant els exàmens perquè senten que poden obtenir un millor 
resultat que si treballen en grup (optant, doncs, per un estil individualista 
d’aprenentatge); d’altres, mostren cert passotisme perquè consideren que 
d’entrada ja no hi ha res a fer i, per tant, seguiran actuant de la manera que 
sempre ho fan; per últim, s’ha de considerar l’estrès que es pot percebre en certs 
estudiants d’aquest context per a obtenir un bon resultat degut a la influència de 
factors externs com el familiar (en aquest cas s’hauria de tenir en compte valorar 
el paper de les famílies com agents educatius (Giné, 1998).  

A més, tot i que el sistema de qualificacions dintre d’un rang de l’1 al 10 ja implica 
una valoració qualitativa, es percep que aquesta perd cert sentit si no és 
comparada amb la resta (Contreras, 2016). Al voltant del 70% dels estudiants de 
cada grup-classe confirma que normalment o sempre compara els resultats 
obtinguts amb els de la resta per saber si els ha superat o no.  

Mentre que les emocions percebudes per part dels intervinguts quan el resultat 
és superior al d’un/a company/a es refereixen majoritàriament a orgull, 
satisfacció i felicitat, si aquest és inferior les percepcions són de ràbia i/o tristesa. 
En qualsevol dels dos casos anteriors (resultats superiors o inferiors), la meitat 
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d’estudiants apunta que sent que vol seguir esforçant-se per a millorar els seus 
resultats, mentre que l’altre meitat opina que no ho sap, o que probablement 
continuarà de la mateixa manera que habitualment ho fa.  

Partint de les observacions inicials considerades com a “problemàtiques”, els 
resultats sobre relacions socials i afectives establertes inicialment al grup-aula 
d’acord amb les percepcions dels estudiants apunten que al voltant del 70% dels 
participants consideren que les relacions entre ells normalment o sempre són 
agradables, sense constatar-se gaires diferències entre els dos grups-aula. Cal 
mencionar que l’autora considera, en aquest cas, que el grau de cohesió de grup 
i els vincles positius a l’aula que perceben els propis integrants del grup-classe 
és superior al que havien percebut les docents durant la fase d’observació. En 
quant a les dinàmiques de treball en grup, els sis ítems valorats al qüestionari 
inicial apunten cap a una certa tendència a la cooperació. Encara que es pot 
interpretar que aquesta tendència és una mica inferior a 2n ESO B, en qualsevol 
dels grups-classe confessen que al realitzar un treball en grup, es reparteixen les 
parts del treball i ja està, o fins i tot sols un dels membres és qui fa la tasca. A 
més, no acaben de resoldre els conflictes de manera dialogada i amb actitud 
crítica i de respecte (com s’intenta promoure al PEC (2013), doncs un exemple 
és que una gran part dels estudiants constata que si un altre membre del propi 
grup no s’implica o fa quelcom que no s’hi estigui d’acord, els estudiants en 
aquest context particular no mostraran la seva opinió al respecte.    

 

 Percepcions finals 

En termes generals, gairebé tots els participants de la intervenció perceben 
l’experiència de gamifiació com un tipus de competició; no sols això, sinó que 
també senten que han estat jugant. Tanmateix, consideren aquest tipus 
competició com a motivadora per a l’aprenentatge. De fet, al preguntar què els 
ha agradat en major mesura sobre la experiència, quasi la meitat dels alumnes 
apunten a components de la gamificació en un primer moment (sobretot establir 
puntuacions). Avaluant si els efectes d’aquesta estratègia han sigut perjudicials 
sobre els alumnes, consideren el marcador diari com a motivador, emocionant, i 
que requereix estar pendent del progrés realitzat.  

En aquesta línia de centrar-se en el progrés de l’aprenentatge per sobre dels 
resultats finals (en aquest cas, les qualificacions), la major part dels estudiants 
s’ha oblidat de les notes, tot i que una petita proporció apunta que al principi sí 
hi pensava (i es preocupava, pels agrupaments establerts prèviament), però que 
al final ho ha deixat de fer sense adonar-se’n. Segons els participants, s’han 
focalitzat en quants punts diaris podrien obtenir, però no s’han percebut com una 
nota (tot i ser conscients que se’ls acabaria assignant una qualificació al final 
d’acord amb l’avaluació de la UD).  

Al establir una classificació diària, els estudiants comparen els seus resultats 
amb la resta. Tot i així, tant si havien pujat de posició com si havien baixat, les 
emocions han sigut positives i d’immersió total en l’experiència de gamificació 
(tal com també coincideixen altres estudis (Cantador, 2016)); augmentar de 
posició en la classificació s’ha percebut com una necessitat en continuar 
esforçant-se per a mantenir el resultat; baixar de posició s’ha percebut com una 
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motivació per corregir els defectes com a grup i esforçar-se per a progressar. 
Comparant amb les percepcions inicials, s’observa una millora significativa en 
aquest aspecte. 

Sobre la confiança en les capacitats del conjunt de l’equip, excepte algun cas 
puntual, s’observa una tendència positiva en percebre l’opció d’assolir una bona 
posició final en la classificació s’observa de manera general. Aquesta percepció 
cap a altes freqüències és major a 2n ESO A. Això podria ser degut a que les 
posicions en aquest grup-classe (4 equips en total) canviaven constantment; per 
contra, a 2n ESO B (3 equips en total), les posicions estaven una mica més 
definides, tot i que per part de les docents s’ha intentat arbitrar en certa mesura 
la competició per intentar compensar aquests desequilibris. En qualsevol dels 
casos, aquestes valoracions apunten a una millora en la confiança de les pròpies 
capacitats per a assolir un bon resultat. Tanmateix, aquesta millora es pot 
relacionar en la conscienciació per part dels estudiants d’una responsabilitat 
individual que permeti aportar positivament a la resta dels membres i així 
superar-se com a equip (Contreras, 2016).  

Un altre aspecte és que cap dels participants ha percebut la necessitat 
d’intel·ligència per aconseguir punts. De fet, aporten que si haguessin de tornar 
a començar l’experiència, intentarien canviar el seu comportament i actitud des 
de l’inici.  

En qualsevol dels casos, més d’un 70% dels estudiants de cada grup-classe 
valora que al final de les sessions ha percebut que normalment o sempre:  

 Els membres del seu equip estaven units. 

 Les decisions les han pres entre tots els components. 

 Han mostrat la opinió a algú del seu equip si no han estat d’acord amb quelcom. 

Aquests resultats es poden interpretar, en la seva globalitat, com una millora en 
les habilitats socials i personals cap a unes dinàmiques de treball cooperatiu 
(coincidint amb altres estudis sobre experiències gamificades) (Quintanal, 2016a 
i 2016b).  

 

Un cas particular: el grup més distanciat en la classificació 

En aquest moment es considera fer especial èmfasi les percepcions dels 
membres del grup que anava últim a la classificació. Mentre que la resta dels 
participants opinen que els ha agradat treballar amb el grup establert i/o que el 
funcionament ha sigut satisfactori, aquests consideren que si canviarien quelcom 
de l’experiència serien el seu grup. Tot i que constaten que el més important per 
a l’obtenció de punts ha sigut el comportament i l’actitud, consideren que si 
s’haguessin agrupat amb algun membre percebut com “més intel·ligent”, el 
resultat hauria sigut diferent. En qualsevol cas, són conscients que si haguessin 
de distribuir-se ells mateixos en grups, seria una mica complicat. Aquest fet 
radica en els vincles socials que s’estableixen en l’aula, doncs la situació és una 
mica més complexa i no hi ha tantes mostres de cohesió i cooperació com a 
l’altre grup-classe. Tot i així, els resultats apunten a la marcada percepció 
d’aquests estudiants que sols els alumnes amb major capacitats cognitives 
poden optar a millors resultats.  
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4.3. Conclusions i aportacions del treball 

D’acord amb els objectius plantejats inicialment: 

 Les evidències recollides confirmen que l’entorn d’ensenyament-
aprenentatge en el que es desenvolupen els estudiants d’aquest context 
particular és, si més no, competitiu. A més, tal competició implica la 
presència d’efectes perjudicials sobre els alumnes (preocupació pel 
resultat final focalitzant-se en el mateix per sobre del progrés assolit). En 
definitiva, en aquesta subetapa evolutiva de l’adolescència en la que es 
situen els alumnes, si l’escola no preveu el desenvolupament de la 
dimensió social de la personalitat dels alumnes dins el grup-classe, el 
progrés es troba dirigit cap a l’adopció d’actituds individualistes i 
competitives per sobre de cooperatives (Moreno, 2014).  

 Amb la finalitat última de motivar els participants i, conseqüentment, 
canviar la conducta dels mateixos favorablement, s’ha considerat plantejar  
l’estratègia de manera que impacti en les àrees cognitiva, emocionals i 
socials de l’estudiant en qüestió (d’acord amb les aportacions de 
Contreras (2016)). Els resultats indiquen que hi ha hagut una millora en 
les relacions socials i afectives als dos grups-classe, així i les habilitats 
per a cooperar en el treball en grup: han adquirit responsabilitat individual 
i compartida, iniciativa, dinamisme, compromís i autonomia, entre altres, 
que s’ajusten als objectius establerts en el PEC (2013). Aquests resultats 
coincideixen amb les aportacions d’altres estudis al aplicar l’estratègia de 
gamificació a les classes de ciència als alumnes de secundària (Quintanal, 
2016a i 2016b).   

 De les aportacions del treball de Cantador (2016) sobre els efectes 
perjudicials de promoure un entorn competitiu com a estratègia didàctica, 
les evidències recollides permeten concloure que al final de l’experiència 
els estudiants han deixat de preocupar-se per les qualificacions, tot 
considerant l’experiència com a positiva. En qualsevol cas, han considerat 
el sistema de puntuació diari com a motivador i com a una mecànica útil 
per conscienciar-se sobre el procés d’aprenentatge i corregir els aspectes 
més deficients a nivell individual i grupal. Aquests fets impliquen que, per 
una banda, la competició es pugui catalogar com “saludable” (Cantador, 
2016; Shindler, 2009) i, per altra banda, que s’hagin assolit els objectius 
del marc de l’orientació educativa per a que l’aprenentatge es consideri 
competencial (Departament d’Ensenyament, 2016). Al cap i a la fi, el rol 
docent acaba sent tant l’entrenador de cada equip com l’àrbitre de la 
competició: d’aquest depèn, en certa mesura, l’adequat progrés dels 
alumnes cap a l’assoliment competencial i de promoure unes dinàmiques 
per sobre les altres al dissenyar les regles del joc.    
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En definitiva, aquest treball suposa una aportació més a favor de la gamificació 
com a estratègia d’intervenció docent. Tot i així, caldria concloure que els 
resultats obtinguts no pretenen ser generalitzats, ja que l’estudi s’ha 
desenvolupat en un context local, i l’estratègia de gamificació ha sigut adaptada 
a la situació particular del context.  

Així i tot, la companya del Pràcticum de l’autora d’aquest TFM ha demostrat que 
la proposta de gamificació dissenyada ha augmentat la participació a les aules 
en qualsevol dels gèneres, resultant en una participació equitativa en aquest 
aspecte (Saura, 2017). Amb la intenció de motivar l’alumnat, altres estratègies 
en la secundària també conclouen aquest aspecte (Quintanal, 2016a i 2016b), 
fins i tot als alumnes del mateix centre educatiu (Tauler, 2016).  

 

4.4. Perspectives de futur a considerar sobre la temàtica 

El treball presentat es basa majoritàriament en les percepcions de l’alumnat en 
un context d’intervenció específic. Tot i les aportacions dels estudis realitzats 
sobre els beneficis de la gamificació com a estratègia per a modificar 
positivament certes situacions indesitjables a les aules, futurs estudis es 
requereixen en altres perfils dels participants per fer-ne una valoració en la seva 
globalitat.  

Davant la creixent utilització de la gamificació com a estratègia d’intervenció 
didàctica a les aules al llarg dels últims anys, són molts els docents que sovint 
mostren signes de “rebuig” sobre l’ús d’aquesta estratègia en l’entorn educatiu 
per no afavorir les dinàmiques competitives en l’entorn educatiu. D’acord amb 
l’anàlisi i les conclusions d’aquest l’estudi, l’autora considera interessant indagar 
les percepcions del professorat sobre la temàtica desenvolupada en aquest 
treball i així ser capaç de fer-ne una valoració global i contrastada de les 
perspectives dels diferents agents implicats en l’experiència (docents – alumnat). 

Així i tot, l’autora ha considerat especialment rellevant incloure algunes reflexions 
(Annex 6) sobre algunes percepcions de l’experiència de gamificació portada a 
terme. Apunta que són aquests tipus de valoracions les que realment porten a 
reflexionar sobre la pròpia pràctica docent realitzada i quins aspectes es podria 
millorar de cara a un futur.  
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ANNEX 1. QÜESTIONARI INICIAL 

 

Aquest qüestionari és per a un treball de la universitat a la que estudio. Les respostes són totalment 

anònimes i sols s’utilitzaran per a aquest treball. Agrairia la teva col·laboració! No hi ha respostes bones 

ni dolentes, es tracta de ser el més sincer/a possible.  

GÈNERE:      Masculí                Femení 

CLASSE:     2n ESO A           2n ESO B          

 

Marca amb una X segons la teva opinió: 

 

En aquesta classe, les relacions entre nosaltres són agradables: 

                                                  

 

 

  

En el treball en grup, uns fan més feina que els altres: 

                                                  

 

 

 

Quan treballo en grup, crec que tots estem units:  

                                                  

 

 

 

Vull que el meu treball sigui millor que el dels altres de la classe:  

                                                  

 

 

 

Normalment sí Sempre 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

No Poques 

vegades 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

No 
Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No 
Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 
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Quan treballem en grup, les decisions les prenem tots els 

membres: 

                                                  

 

 

 

Mostro la meva ajuda si algú del meu grup de treball ho demana:  

                                                  

 

 

 

Insulto o menyspreo als companys de la classe: 

                                                  

 

 

 

Quan em donen una nota, la comparo amb els meus 

companys/es per si els he superat o no:  

                                                  

 

 

 

 

Sento que obtindré major nota si vaig a un grup de treball amb 

algú més intel·ligent que jo: 

                                                  

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 
No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 
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Si treballant en un grup algun/a company/a diu o fa una cosa 

que no hi estic d’acord, li dic el que penso:  

                                                  

 

 

Si al meu grup hem tret una nota baixa, penso que gran part 

de la culpa és de la resta dels membres: 

                                                  

 

 

Encara que la nota d’un/a company/a pugui ser millor, l’ajudo si té un dubte:  

                                                  

 

 

 

Per a cada acció de les següents, quina situació et passa més sovint? (marca amb una creu) 

 Si el 

treball és 

individual 

 

 

 

Si el 

treball és 

en grup 

Als dos 

per igual 

En cap 

de les 

dues 

Em ve més de gust realitzar el treball     

Estic més relaxat/da     

Crec que puc treure millor nota     

M’esforço més en continuar la tasca     

Sento més pressió per la nota que pugui obtenir     

Tinc més curiositat per saber la nota que he tret     

M’importa més si algú treu una millor nota que jo 

/ que el meu grup 

    

Si la nota és menor a l’habitual, m’enfado més     

Si la nota és menor a l’habitual, em poso trist/a     

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la participació! 
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ANNEX 2. QÜESTIONARI FINAL 

 

Aquest qüestionari és per a un treball de la universitat a la que estudio. Les respostes són totalment 

anònimes i sols s’utilitzaran per a aquest treball. Agrairia la teva col·laboració! No hi ha respostes bones 

ni dolentes, es tracta de ser el més sincer/a possible.  

GÈNERE:      Masculí                Femení 

CLASSE:     2n ESO A           2n ESO B         2n ESO C 

 

Marca amb una X segons la teva opinió: 

 

Quan treballava amb el meu equip de rescat, les decisions 

les preníem entre tots els membres: 

                                                  

 

 

 

Si algú del meu equip de rescat deia o feia una cosa que no 

hi estava d’acord, jo li mostrava la meva opinió:  

                                                  

 

 

 

Quan treballava amb el meu equip de rescat, creia que al final 

tots estàvem units: 

                                                  

 

 

  

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

No 
Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

Normalment sí Sempre 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 
No Poques 

vegades 
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Quan treballàvem per equips de rescat, alguns membres 

feien més feina que els altres:  

                                                  

 

 

 

Durant aquestes classes, en algun moment tenia la sensació 

que el meu equip podia acabar en una bona posició:  

                                                  

 

 

 

 

Després d’aquestes classes, crec que la meva relació amb 

alguns companys i companyes ha millorat:  

                                                           

 

 

 

 

 

 

  

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 
No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 

Segurament 

no 

Podria 

ser 

Segurament 

sí 

No 

ho sé 

Moltes gràcies per la participació! 

 

 

 

 

 

Comentaris / Aclariments: 

 

 

 

 

 
No Poques 

vegades 
Normalment sí Sempre 
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ANNEX 3. GUIÓ SEMI-ESTRUCTURAT GRUPS DE DISCUSSIÓ 

Introducció 

Ens agradaria conèixer el vostre punt de vista sobre aquestes sessions realitzades.  

1r: Qüestionari individual. 2n: debat de manera conjunta.  

Com ho farem? Preguntes i anem responent qui vulgui i entre tots, cadascú la seva opinió. 

1r: 5 min. 2n: 10 min.   

Anònim: Ens agradaria màxima sinceritat per part vostra.  

 

En general 

Què és el que més us ha agradat d’aquesta experiència?  

 

Competició saludable 

Heu sentit que estàveu en un tipus de joc? Com si fos una competició? 

Quines emocions experimentàveu quan havíeu de veure el marcador a cada sessió?  

Us venia de gust o us era igual? No us agradava que hi hagués marcador? 

Què hi hagués el marcador a cada sessió, us motivava a continuar? 

Creieu que és millor que us haguéssim dit sols les posicions finals? 

 

Comparació de resultats amb la resta 

Ara imagineu que apareixen els resultats a la pissarra:  

Quines sensacions teníeu si havíeu pujat de posició?  

Us esforçàveu a la següent sessió per a mantenir la vostra posició? 

 

I si havíeu baixat de posició però estàveu a prop dels altres equips?  

Us desanimàveu o creieu que tot era possible? 
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Aspectes de cooperació 

Ara intenteu recordar alguna sessió que hem realitzat: 

Si un company feia alguna cosa que no hi estàveu gaire d’acord (perquè us podia 

treure punts), li dèieu? O us ho callàveu i llavors no sol·licitàveu aquells punts? 

Us consideràveu responsables de les vostres accions? 

Si anàveu a fer una acció concreta, éreu conscients que podia repercutir a la resta 

de l’equip? 

Què fèieu per a solucionar-ho? 

 

Comparació amb els altres tipus de treballs en grup 

Ara imagineu algun dels altres treballs en grup que els altres professors us proposen: 

Quines diferències hi trobeu respecte el que hem fet nosaltres? 

Si un dia feu una acció concreta (no voleu treballar, esteu fent altres activitats..) sou 

conscients que repercuteix a la resta del grup? Us és m’és indiferent? 

Si algun company/a fa alguna cosa que no hi esteu d’acord, li dieu igualment? 

Noteu que tots formeu un grup? 

Quan el feu, esteu pensant en la nota que pugueu obtenir? Us importa realment la nota? 

 

Ara comparem-ho un moment amb aquestes últimes sessions: 

Anàveu pensant amb la nota que podíeu treure finalment? O pensàveu en els punts per 

sessió? 

Què ha sigut el més important per a aconseguir punts? 

Vosaltres en algun moment heu pensat que podíeu quedar en una bona posició? 

 

Comparació treball individual: 

Ara imaginem que heu de fer un treball individual o un examen:  

Quines sensacions teniu? 

Quan ho esteu fent, us preocupa la nota que pugueu treure? 

Si la nota que trèieu és més aviat baixa, us anima a seguir esforçant-vos? 
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Sentiu que sou rivals / que esteu competint?  

Us agrada més o preferiu com el que hem fet? 

 

Conclusions 

Què ha representat per a vosaltres l’obtenció del diploma? 

Repetiríeu l’experiència?  

Si poguéssim tornar a començar des de l’inici, en quins aspectes creieu que canviaríeu 

(vosaltres)?  

Hi ha algun aspecte que creieu que es podria millorar (nosaltres)? 
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ANNEX 4. PROPOSTA D’UNITAT DIDÀCTICA 

A continuació es mostra les aportacions que juntament amb la meva companya Aina 

Saura vam utilitzar com a suport visual per a defensar la nostra proposta d’UD:  
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La UD completa es pot consultar al següent enllaç: https://ilde2.upf.edu/ms/v/d8e  

https://ilde2.upf.edu/ms/v/d8e
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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? 
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ANNEX 6. REFLEXIONS SOBRE LA PRÀCTICA DOCENT 

Les següents aportacions són una valoració personal de la pràctica docent 
portada a terme a les aules (i que no s’han comentat explícitament al llarg del 
treball). He considerat interessant plasmar-les perquè al cap i a la fi aquestes 
aportacions permeten el progrés en la formació docent. 

  

Sobre el sistema de puntuació de la gamificació  

 Degut a la limitació temporal de 8 sessions d’intervenció, els criteris 
puntuables i el valor de cada un van ser establerts per les docents. Tot i 
així, considero interessant, de cara a un futur (i si es compta amb el temps 
necessari), incloure la opció que siguin els propis alumnes qui 
estableixin els criteris i els valors de puntuació, a través del consens 
col·lectiu i sempre amb el vistiplau del docent. Si es vol que l’alumnat sigui 
responsable, considero convenient oferir un marc espacial i temporal 
perquè l’adolescent desenvolupi l’aprenentatge en aquest sentit.  

 Cal tenir en compte que els criteris s’han decidit en funció dels aspectes 
que es pretenia potenciar o modificar en aquest context particular. Donada 
l’experiència, considero que la gamificació realment pot potenciar alguns 
aspectes que es considerin com a millorables dins les aules: seria 
interessant considerar, en cas de disposar de més temps per a 
implementar diverses estratègies de gamificació, anar variant els 
diferents components de la gamificació (elements, mecàniques i 
dinàmiques) amb la intenció de promoure diferents aspectes específics en 
cada cas i de garantir la continuïtat de l’alumnat en la tasca. Sobretot en 
aquesta etapa primerenca de l’adolescència, sovint es mostren conductes 
pertorbadores característiques que, a través de l’ús de gamificació a les 
aules, es podria gestionar.  

 Així com es van haver de retirar algunes targetes per excés de quantitat, 
es recomana portar-ne algunes en blanc per si s’han d’afegir al llarg de 
les sessions. Al nostre cas, just abans de començar l’experiència vam 
afegir: “algun membre ha parlat o cridat en veu alta”. Alguna altra tipus 
comodí sobre objectes voladors durant les sessions es podria considerar 
afegir-la de cara a un futur si el context ho requereix.  
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Sobre la conscienciació del progrés  

 Els docents sovint troben (ara ja “trobem”) que els alumnes han de 
focalitzar-se en el progrés realitzat per sobre de si la qualificació final 
supera o no la d’un company. Tot i així, com alumna, sovint no he percebut 
que els docents m’evidenciessin en quin punt del progrés em situava. En 
aquest sentit, l’ús del marcador diari sobre uns criteris avaluables 
realment suposa un element de la gamificació que permet oferir 
evidències a l’alumnat del progrés de cada grup; a més, en certa manera, 
garanteix un efecte de continuïtat i voluntat perquè els propis alumnes, 
conscients del seu progrés, s’esforcin per a superar-se com a membres 
que formen part d’un equip. Per altra banda, que siguin els propis 
membres del grup qui sol·licitin la puntuació els fa ser més conscients de 
les pròpies accions i del treball realitzat (ells mateixos ho han constat 
així als grups de discussió).  
 

 Així i tot, he pogut constatar que, al principi de l’experiència, els alumnes 
eren realment sincers a l’hora de decidir els criteris que creien haver 
assolit (tant els positius com els negatius); no obstant això, és veritat que 
al llarg de les sessions, quan estaven immersos en la competició, 
intentaven colar algunes targetes per si podien pujar de posició. 
Caldria mencionar que en aquest detall s’ha d’estar una mica atenta com 
a docent. En aquesta línia, aprofito per repetir que com a docent ens hem 
sentit entrenadores de cada un dels equips perquè progressessin en 
l’aprenentatge cap a l’assoliment d’un bon resultat; però no sols això, sinó 
que també hem hagut de fer de jutges de la competició: dels docents 
depèn que l’experiència sigui més o menys exitosa. Considero aquesta 
aportació interessant perquè la pràctica docent influencia en l’adequat 
desenvolupament personal i social dels estudiants. De l’assignació de 
punts als diferents equips que en facis dependrà que l’alumnat estigui més 
o menys motivat en l’experiència.  
 

 La plataforma ClassDojo online permet un feed-back immediat tant als 
diferents grups com als alumnes individualment. Amb la intenció 
d’implementar l’ús de les TIC a les aules, seria interessant considerar (si 
la connexió del centre ho permet) realitzar tota la experiència virtualment. 
De fet, cada alumne és assignat amb un avatar i el docent pot donar 
l’opció a que l’adolescent pugui canviar el seu avatar (existeix una opció 
per a que l’alumne pugui realitzar les modificacions o no).  
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Recompensar accions (i no persones)  

 Partint del plantejament de l’estratègia com una experiència en la que 
tothom senti que té la opció d’obtenir un bon resultat, crec que la clau de 
l’èxit ha sigut prioritzar recompensar aspectes actitudinals i 
procedimentals per sobre dels conceptuals (tot i que es requeria que 
aquests últims fossin assolits per progressar en els diferents nivells de 
l’experiència). A part de les aportacions presentades en el treball, un altre 
aspecte ha sigut recompensar just el fet de respondre a les qüestions 
del dossier (sempre i quan fos quelcom amb significat i concordança amb 
la qüestió). Considero que si un/a alumne/a s’esforça al intentar respondre 
un mínim, però pel fet de contestar incorrectament acaba obtenint la 
mateixa qualificació que qualsevol altre que ni s’hagi esforçat en emplenar 
una resposta, aquest primer s’acabarà desmotivant i al final adoptarà la 
posició del segon. Per contra, al recompensar l’esforç en intentar-ho 
com un aspecte puntuable positivament (+0,5 per exemple, mentre que 
la resposta correcta és +1), molt probablement alguns alumnes tendiran a 
intentar-ho.  
 

 En aquesta línia, crec que molts dissenys gamificats permetrien oferir 
recompenses contínuament: al bescanviar “regals / recompenses” per 
l’acumulació de punts individuals i col·lectius, al oferir una recompensa 
“extra” per la repetició d’una acció considerada com a positiva en un marc 
temporal simbòlic... 
 
 

Sobre la distribució dels grups de treball  

 Considero que al ser docent d’un mateix grup-classe durant un període de 
temps relativament llarg, seria interessant que els propis alumnes 
s’autogestionessin per desenvolupar les diferents experiències 
proposades en combinacions de membres consensuades pels propis 
alumnes. Tot i així, sóc conscient que els docents hauríem de tenir cura 
que, partint des d’un plantejament inclusiu, cada estudiant realitzés 
(almenys) un treball en grup amb cada un de la resta d’alumnes que 
formen part del mateix grup-classe.  

 A mode de nota mental: prendre consciència que els alumnes amb altes 
capacitats cognitives no tenen perquè “carregar” amb la problemàtica de 
la classe. Tenen dret, tant com qualsevol altre estudiant, a gaudir de les 
experiències portades a terme a les aules. No oblidar-nos de les seves 
necessitats.   

 
 

 


