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Adapteu el repte a la vostra realitat educativa i escriviu-lo dins aquest quadre.

Definint el repte - Durada: 5 minuts1

Sovint descobrim que tenim reptes que es plantegen a la nostra vida educativa i als que volem donar resposta i una gamificació
educativa és una de les possibles respostes. El nostre repte podria ser:

Com podem treballar amb el nostre partner una proposta gamificada 
per tal d’adequar el nivell del seu contingut al dels infants?

Si sou de centres educatius diferents, abans de començar trieu sobre quin dels vostres partners voldríeu crear la gamificació.

Us proposem que intenteu aterrar una mica més aquest repte, pensant el situacions o conceptes més concrets a la vostra
realitat educativa. De què parleu quan dieu que cal adaptar el nivell al dels infants? Podeu pensar en alguna cosa molt petita,
que per exemple només sigui un tema?

Exemples de temes:

● Com podem treballar amb el nostre partner una proposta gamificada per tal que els infants de cicle superior de primària
entenguin com és la feina de recerca a un laboratori?

● Com podem treballar amb el nostre partner, que és una productora audiovisual, una proposta gamificada per tal de
mostrar tot el procés de producció?



On la portareu a terme?

I com ho volem fer? - Durada: 5 minuts

Abans de concretar res sobre narratives o els elements de joc que us resultaran d’utilitat, heu de pensar en els aspectes
pràctics. Sol resultar molt útil disposar des d’un principi d’un marc sobre el qual treballar i que, si cal, ja es matisarà més
endavant.

Quant durarà l’activitat?

Com estareu organitzats? l’activitat es farà en petits 
grups? 

Quantes persones sereu? (entre infants, mestres i 
membre de l’equip del partner) 

Podeu fer servir tecnologia? quina?
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Pas 2 - Tota història comença amb un conflicte

La majoria d’històries presenten un conflicte que cal
superar. Hi ha un personatge que viu tranquil… i de cop i
volta hi ha alguna cosa que fa trontollar el seu món i ha de
començar a moure’s. Aquest és el conflicte!

Ara penseu-hi un moment. Qui conflicte han de superar els
habitants del vostre món? Aquest serà el seu objectiu i el
que donarà sentit a tot el que han de fer.

Un cop s’ha establert el repte, on posareu el focus de la vostra gamificació, és necessari pensar en els elements de què
disposem per poder-ho portar a terme. El primer dels elements és la narrativa, una història que els ajudarà a centrar la mirada
dels participants i a crear bones metàfores per treballar els continguts.

Pas 1 - Penseu un món on aquest repte tingués sentit

Penseu un món (un lloc, un temps, un espai) on aquesta
pregunta pogués tenir sentit. Penseu en pel·lícules, sèries,
llibres, històries… tot pot ser una font d’inspiració del que
necessiteu. Si no us inspireu, podeu visitar els exemples
que teniu als fulls adjunts per poder agafar idees.

Un món on aquest repte té sentit
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Un conflicte en aquest món

Exemples de conflictes a la literatura o al cinema:
què canvia la vida de Harry Potter? I què li passa a Matilda que fa que descobreixi els seus poders?

Tot comença amb una història - Durada: 20 minuts



Els elements de joc són tots aquells que transformen el que fem en una experiència de joc. El primer ja el teniu definit: el repte.
Ara us queda “decorar” aquest repte amb altres elements que millorin l’experiència. Quins són aquests elements? Es pot fer una
llista molt llarga, però podríem sel·leccionar-ne aquests:

● Missió: és un repte que cal superar i que, per fer-ho, es disposa d’un temps i d’uns recursos determinats.
● Nivells: no tots els reptes són accessibles per a tots els infants, sinó que han d’haver superat un nivell determinat per accedir-hi. Els

grups o els participants evolucionen i pugen de nivell.
● Barra de progre ́s: la barra de progre ́s indica com ha anat evolucionant els participants dins de la proposta gamificada.
● Temps: es mostra als participants, quant de temps tenen per fer una missió determinada
● Insígnies: es dona reconeixement als participants per tal d’haver fet un nombre determinat d’accions. Per exemple, es poden donar

insígnies per haver utilitzat tres llenguatges diferents en les seves tasques o per haver aportat quatre fonts d’informació originals.
● Rànquings: una llista on es comparen els grups o tot el grup amb uns altres grups (imaginaris o que no hi són presents).
● Reptes èpics: són reptes que apareixen al final d’una missió i que són més difícils que els reptes anteriors.
● Esdeveniment puntual: són reptes que només es poden portar a terme durant un temps determinat i que després desapareixen.
● Clans: és la forma com estan organitzats els participants. Treballen en grup i la puntuació que obtenen es suma a la de la resta (o hi

ha una puntuació individual i una de clan).
● Desbloquejos: són elements o reptes que apareixen només quan tot el grup ha fet unes accions determinades.
● Ítems: són objectes o poders que s’obtenen a mesura que s’avança en l’activitat.
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Trieu un màxim de 4 elements de joc i expliqueu com els faríeu funcionar al vostre món.

Els elements de joc (mecàniques i dinàmiques) - Durada: 20 min

element 2 element 3 element 4element 1



Com es presenta el món? I què explicareu per mostrar el conflicte?

El viatge de l’usuari de la vostra gamificació - Durada: 15 minuts

Ja ho teniu tot: un repte clar, una definició de quan, on i amb qui voleu portar-ho a terme, una narrativa i uns elements de joc. La
darrera passa serà posar-ho tot junt i pensar com ho portareu a terme. Puc llençar-vos un darrer repte? I si ho expliqueu des del
punt de vista dels vostres alumnes? Com ho viuran? Quina informació, quines accions han de fer en cada moment? Això és el
que tècnicament es diu “el viatge de l’usuari”.

Els tres exemples que teniu descrits us podran resultar molt útils no només a l’hora de veure com és una experiència
d’aprenentatge gamificada, sinó per entendre com funciona el viatge de l’usuari.

Com s’organitzen l’espai i els participants?
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El viatge de l’usuari de la vostra gamificació5

element 2 element 3 element 4element 1

Com presenteu el repte? (expliqueu-ho en clau d’objectiu)

Com es fan evidents cadascun dels elements de joc?

Quines accions hauran de fer els participants per tal de superar el repte? (penseu en activitats concretes i com les
transformaríeu per tal que tinguin sentit amb la narrativa)



Exemple: The fate of Atlantis

Proposta per a 4t d’ESO que presenta diferents reptes que han de ser treballats pels alumnes utilitzant diferents eines. Els
participants tindran una fitxa de personatge, pertanyen a un equip diferent i aniran obtenint habilitats a mesura que van superant els
reptes.Resulta molt interessant veure com la narrativa i la mecànica de la gamificació ha fet repensar la forma com es treballen els
continguts curriculars.

Enllaç: bit.ly/gam_atlantis

Autoria: Gemma Artès

Repte: Volem utilitzar la gamificació per aproximar els continguts de biologia i geologia de forma que resulti més motivadora.

A qui s’adreça: alumnes de 4t d’ESO

Narrativa (amb conflicte): La professora, arqueòloga i medium Sophia Hapgood ha fet sorprenents descobriments sobre
l'Atlàntida en les seves últimes investigacions. Científics de tot el món han mostrat interès en seguir les seves indicacions i
intentar trobar la mítica Ciutat Perduda, però només tres equips d'investigació han aconseguit el finançament necessari per sortir
a l'aventura: el del Barnett College of New York, el de la Royal Society of Geology of London i el de la International University of
Johannesburg. Aconseguirà algun dels equips demostrar l'existència de l'Atlàntida? Podran explicar per què i com va
desaparèixer?

Elements de joc:

● fitxa de personatge
● equips
● reptes d’investigació amb nivells diferents
● punts d’experiència
● organització diferent segons el repte: individual, en parelles i per equips d’investigació



Exemple: The Hospital

En aquest cas es tracta de donar sentit als continguts de biologia de secundària i trobar que tenen un sentit en el món real. Per fer-ho
s’han emmarcat en un hospital, els alumnes anaven amb bata de metge, i van haver de donar resposta als reptes plantejats.

Enllaç: bit.ly/gam_hospital

Autoria: Javier Espinosa

Repte: De quina forma es poden lligar i treballar de forma més propera els continguts de biologia de secundària?

A qui s’adreça: alumnes de 3r d’ESO

Narrativa (amb conflicte): Som metges d’un hospital on apareixen moltes celebritats i que han patit algun accident. Cada dia
venia una celebritat amb una dolència diferent que havien d’investigar (com si fossin un Doctor House qualsevol) i donar resposta.
Cada repte els permetia guanyar punts i això els donava un estatus especial dins l’hospital.

Elements de joc:

● punts d’experiència
● nivells dins l’hospital
● missions (cadascuna amb la seva narrativa)
● botiga per comprar elements que els permetia fer accions concretes.



Exemple: Stargate

Aquesta és una proposta totalment narrativa. Els alumnes només aniran vivint situacions narratives i de donar-les resposta utilitzant
els coneixements plàstics dels que disposen,

Enllaç: bit.ly/gam_stargate

Autoria: Jordi Serra i Enric Beltran

Repte: Com podem crear una proposta gamificada que lligui tots els continguts de l’àrea de visual i plàstica i que faci que tinguin
sentit?

A qui s’adreça: alumnes de primària i secundària (de dos centres educatius diferents que creen gamificacions plegats).

Narrativa (amb conflicte): Quan s’han estat fent obres a l’institut Narcís Xifra de Girona s’han remogut els fonaments i s’han obert
quatre portals interestel·lars: un és a una porta que hi ha al mateix institut, la segona a l’escola Pericot. I aquestes portes han fet
que entrin i surtin diferents criatures vingudes des de l’altra punta de l’univers.

I nosaltres també aprofitarem aquests portals per viatjar, descobrir mons i explorar l’espai gràcies a les naus que ens hem pogut
dissenyar

Elements de joc:

● missions (en aquest cas només havia missions. Cadascuna apuntava a un element diferent d’aquest viatge).



Exemple: Reader Wars

Què passaria si millorar la competència lectora es pogués aprendre en grup? I si aquest aprenentatge es visqués com una cursa de
naus espacials? Aquesta gamificació és la resposta que es va donar a l’hora d’acompanyar un grup d’alumnes d’educació primària.

Enllaç: bit.ly/gam_reader

Autoria: Òscar de Paula

Repte: Com es pot fer visible l’aprenentatge de la competència lectora a través de la gamificació?

A qui s’adreça: alumnes de 2n de primària

Narrativa (amb conflicte): És un període de canvis educatius. Escoles espacials rebels, atacant des d'una base secreta, han
guanyat la seva primera batalla en contra del malvat Imperi Escolar Galàctic.

Durant la batalla, els alumnes rebels van aconseguir robar els plànols de la mes moderna arma de l'Imperi Escolar. L'Ambient de
la Mort, un ambient d'aprenentatge, amb poder suficient per avorrir a una escola sencera. Perseguit per l'Imperi, el mestre de
lectura fuig, protegint els Plànols robats per restaurat la pau i la llibertat a les escoles...

Elements de joc:

● missions
● nivells
● insígnies


