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Objectius

En finalitzar la lectura del material següent podreu assolir els objectius

següents:

1. Definir què són els jocs seriosos (serious games).

2. Classificar els jocs seriosos.

3. Identificar els usuaris dels jocs seriosos.

4. Conèixer les teories d'aprenentatge.

5. Descobrir el joc de rol (role play) com a estratègia d'aprenentatge.

6. Diferenciar els jocs de rol de les simulacions.

7. Conèixer l'estructura del joc de rol.

8. Conèixer els diferents rols dels participants en una activitat formativa ba-

sada en el joc de rol.

9. Adquirir coneixements sobre la planificació de l'activitat formativa basada

en el joc de rol.

10. Conèixer el projecte SLoodle.

11. Descobrir exemples educatius amb SLoodle.
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1. Jocs seriosos com a proposta d'aprenentatge

1.1. Definició de jocs seriosos

Els denominats serious games o jocs seriosos es refereixen a l'aplicació d'objectius

pedagògics i metodologies didàctiques a objectes i/o tecnologies pròpies dels

jocs d'ordinador, que possibiliten que els jugadors adquireixin un conjunt de

coneixements i competències fonamentalment des de la pràctica.

Els jocs seriosos s'apliquen com a mètode o tècnica d'ensenyament-aprenen-

tatge a la formació en empreses i en adults per a promoure el desenvolupament

d'habilitats i aptituds relacionades amb tasques professionals específiques mit-

jançant la pràctica d'activitats lúdiques en un ambient formatiu.

Tot i que inicialment es van aplicar a l'àmbit de l'entreteniment, a causa del

potencial que tenen com a estimuladors el coneixement aplicat o contextua-

litzat (solució de problemes) i l'aprenentatge de metadestreses (exploren les

possibilitats d'elecció i les conseqüències), també s'apliquen en l'àrea de la for-

mació.

El joc seriós ha de relacionar el món real i el virtual, i mostrar un objectiu més

enllà del pur entreteniment.

Relacionats amb l'àmbit de l'educació i l'aprenentatge de nous conceptes i ha-

bilitats, també cal tenir en compte que s'utilitzen amb finalitats comercials, de

conscienciació o de denúncia social o política.

La Serious Game Initiative (2002), organitzada pel Woodrow Wilson Center

for International Scholars a Washington, va ser la primera a encunyar el terme.

Encara que en podríem situar els antecedents en la utilització de simula-

dors i jocs en la indústria militar durant la Segona Guerra Mundial per a

l'entrenament del personal, sovint es considera que el primer joc seriós és el

joc d'Atari Army Battlezone.

1.2. Classificació dels jocs seriosos

Malgrat que encara no s'ha acabat de definir la classificació dels jocs seriosos,

en podem diferenciar les categories següents en funció de l'objectiu que tenen:

Els advergames tenen com a objectiu la difusió/coneixement d'una marca; en

la categoria de subvergame podem classificar els que critiquen una marca o

pretenen influir des d'un punt de vista crític; i els denominats edutainment,

que tenen la finalitat de formar en coneixements determinats, desenvolupar

http://web.archive.org/web/20071229235341/http://www.seriousgames.org/index2.html
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aptituds o practicar procediments concrets, sota la imatge, dinàmica i meto-

dologia del joc interactiu, sia amb un procés d'autoaprenentatge, amb tutors

o bé mitjançant una estructura d'aprenentatge en xarxa (multijugador).

• Advergaming. Fa referència als jocs que s'inclouen als llocs web de les prin-

cipals marques comercials i tenen un clar component publicitari, ja que

tracten de cridar l'atenció sobre la marca i provocar la visita al web de

l'anunciant.

Per tant, els advergaming o videojocs interactius permeten una exposició

continuada de l'usuari davant de la marca o producte publicitat.

Exemples d'advergaming

Exemples: Mini, Emergència 112.

• Subvergame. Són jocs que presenten la mateixa estructura que els adver-

gaming i tenen el propòsit contrari de desprestigiar la marca a la qual fan

referència.

Exemples de subvergame

Exemples: The arcade wire:oil, Macdonaldsgame.

• Edutainment. Jocs que tenen l'objectiu de formar i socialitzar amb apre-

nentatge assistit.

En aquesta categoria podem diferenciar:

– Jocs�educatius orientats a nens, normalment classificats per matèries

i edats.

Exemple

Exemples: Food Force Game (ONU), Science.

• Jocs�d'entrenament, en què els usuaris es mouen i interactuen lliurement,

experimentant per mitjà de la simulació de la realitat.

Exemple

Exemples: Fire Fighter Safety, Video de Forest Firefighters Training - 3D Simulation, Vir-
tual Safety Training & Education Platform.

• Jocs� d'entrenament� militar. Des de combats de guerrilla a pilotatge

d'avions. Són jocs a mida.

Exemple

Exemple: America's Army, Breakawaygames.

Des del Centre Europeu per a Productes Infantils de la Universitat de Poitiers,

també van tractar de classificar els jocs seriosos en cinc categories principals:

advergaming, edutainment, edumarket game, diverted game i simulation game.

http://www.mini.com/powerslideparking
http://www.emergencia112.com/
http://www.shockwave.com/gamelanding/oilgod.jsp
http://www.mcvideogame.com/index-eng.html
http://www.food-force.com/
http://www.eduplace.com/science/hmsc/
http://www.compellingtechnologies.com/fires_demo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=bYfVakl3fjU
http://www.vstep.nl/
http://www.americasarmy.com/
http://www.breakawaygames.com/
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El 2008, la Serious�Game�Initiative va elaborar una taxonomia�de�jocs�seri-

osos que inclou set modalitats diferents (jocs per a la salut; jocs publicitaris;

jocs per a la formació; jocs per a l'educació; jocs per a la ciència i la recerca;

producció i jocs com a ocupació) associades a set sectors (governs i ONG; de-

fensa; sistemes de salut; màrqueting i comunicacions; educació; empreses i

indústria). En la taula recollim les modalitats i sectors, i també els usos dels

jocs seriosos en cada cas.

  Jocs per a la
salut

Jocs publicita-
ris

Jocs per a la
formació

Jocs per a
l'educació

Jocs per a la
ciència i la
investigació

Producció Jocs com a a
ocupació

Go-
verns�i
ONG

Educació per a la
salut
Resposta a pro-
blemes de salut
massius

Jocs polítics
(campanyes de
períodes polítics)

Formació
d'empleats

Informació pú-
blica

Recollida de
dades
Planificació

Planificació de
polítiques i es-
tratègies

Diplomàcia
Estudis d'opinió

Defen-
sa

Rehabilitació i
benestar psicolò-
gic

Reclutament i
propaganda

Formació de
suport als sol-
dats

Educació a
l'escola i a la llar

Jocs de guerra
Planificació

Planificació de la
guerra i recerca
armamentística

Comandament i
control

Siste-
mes�de
salut

Ciberteràpia i vi-
deojocs per a fer
esport o exercici
físic

Política de salut
pública
Campanyes de
conscienciació
social

Jocs formatius
per a professio-
nals de la salut

Jocs per a
l'educació dels
pacients i per a
la gestió de la
malaltia

Visualització i
epidemiologia

Dissenys i fabri-
cació de biotec-
nologies

Planificació i logís-
tica de plans de
salut pública

Màr-
queting
i�comu-
nicaci-
ons

Publicitat de
tractaments mè-
dics

Publicitat, màr-
queting amb
jocs, publicitat
indirecta (pu-
blicitat per em-
plaçament)

Ús de produc-
tes

Informació de
productes

Estudis
d'opinió

Machinita (curt
d'animació que
usa un videojoc)

Estudis d'opinió

Educa-
ció

Informar sobre
malalties i riscos
sanitaris

Jocs sobre temà-
tica social

Formació de
professorat
Entrenament
de competèn-
cies específi-
ques

Aprenentatge Ciències de la
computació i
reclutament

Aprenentatge
P"P.
Constructivisme

Formació en línia

Empre-
ses

Informació a em-
pleats del siste-
ma sanitari
Benestar per als
empleats

Educació i cons-
cienciació del cli-
ent

Formació
d'empleats

Formació contí-
nua
Qualificació pro-
fessional

Publicitat
Visualització

Planificació es-
tratègica

Comandament i
control

Indús-
tria

Prevenció de ris-
cos laborals

Vendes i con-
tractació

Formació
d'empleats

Formació profes-
sional

Processos
d'optimització
mitjançant si-
mulació

Disseny de na-
nobiotecnologia

Comandament i
control

Font: traducció de Ben Sawyer; Peter Smith (2008). Serious Games Taxonomy.

1.3. Qui són els usuaris dels jocs seriosos?

Les inversions mundials fetes el 2008 en jocs seriosos van representar entorn

del milió i mig de bilions de dòlars, i els estudis de les tendències del mercat

són bastant positius.

http://www.dmill.com/presentations/serious-games-taxonomy-2008.pdf
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Segons un informe recent de BusinessWeek, s'han interessat pels jocs seriosos

companyies com McKinsey & Company, Royal Philips Electronics i Johnson

& Johnson Pharmaceutical Research & Development, que estan introduint els

jocs gràfics en 3D al lloc de treball, i utilitzant els jocs per a reclutar nous

talents, millorar la comunicació entre els directors i els seus equips i formar

empleats en tots els nivells.

Com a aspecte clau del joc seriós, és destacable que el públic majoritàriament

usuari d'aquests jocs correspon a una generació que Marc Prensky denomi-

na nadius digitals i que fa referència a persones que tenen les característiques

següents:

• Processen la informació de manera molt ràpida.

• Els agraden els processos i multitasques paral·lels.

• Prefereixen gràfics abans que text.

• Defensen els accessos hipertextuals.

• Treballen en xarxa.

• Necessiten satisfacció immediata i recompenses freqüents.

• Trien jugar "seriosament" abans que treballar.

En l'actualitat els jocs seriosos s'apliquen a operacions militars, l'educació

mèdica, la formació en el maneig d'emergències, i moltes més aplicacions.

D'aquesta manera, la tecnologia del videogame escurça la distància entre

l'entreteniment i la feina.

1.4. Serveis militars i d'emergència

Les organitzacions de serveis d'emergència i militars van ser els pioners en

la utilització de jocs seriosos per a l'aprenentatge. De fet, el Departament de

Defensa preferia la utilització del terme jocs seriosos (serious games) en lloc de

jocs de guerra en congressos i davant del públic.

La formació del personal militar requereix una recreació virtual de l'entorn

en què els errors que es cometin no tenen conseqüències reals, i en què la

naturalesa altament coordinada i cooperativa de la seva feina requereix un

entorn d'aprenentatge que afavoreixi la creació d'equips i prepari el personal

per a missions molt específiques i coordinades.

1.5. Institucions educatives

Les institucions educatives apliquen els jocs seriosos en el següent:

• Proporcionar als estudiants de psicologia una manera d'entendre diversos

estats de malaltia mental.

• Representar una obra a l'"original" Old Globe Theatre.

• Formar en gestió de fons de cobertura.

• Dur a terme experiments científics.

http://www.marcprensky.com/dgbl/default.asp
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• Ensenyar idiomes, cultura i costums.

1.6. Teories d'aprenentatge aplicades als jocs seriosos

La teoria de l'impacte dels jocs proposa que principalment hi ha cinc forces que

impulsen l'adopció de tecnologies dels jocs seriosos en aplicacions en diverses

indústries. Les cinc forces descrites per aquesta teoria són les següents:

• Avantatge del cost de les plataformes de maquinari.

• Sofisticació de les aplicacions de programari.

• L'acceptació social del joc com a eina.

• L'èxit en altres indústries.

• Experiències innovadores en indústries que la van adoptar.

Si bé la teoria de sistemes és la responsable d'explicar la realitat i la dinàmi-

ca de sistemes ho és de representar-la conceptualment i instrumentalment

mitjançant models i simuladors, el joc i la simulació són els encarregats

d'involucrar l'individu facilitant-ne la comprensió i l'aprenentatge per mitjà

del canvi de models mentals que permet l'aprenentatge vivencial.

Les noves disciplines de formació basades en el joc i la simulació (gaming/si-

mulation) són capaces d'aprofitar la creació de models explicatius (system dy-

namics), basats en concepcions sistèmiques de la realitat social i econòmica

(systems thinking), aprofitant tota la potència de les noves tecnologies per al

desenvolupament de simuladors (business simulators), capaços de ser utilitzats

en dinàmiques de formació superior, tant en universitats com organitzacions.

El resultat és un aprenentatge vivencial que uneix cognició i emoció i permet

al participant comprendre i integrar contextos dinàmics i complexos (Zamora,

2001).

En resum

Els jocs seriosos, per les seves pròpies característiques de joc, tenen en

si mateixos i en el seu ús objectius pedagògics, didàctics, autònoms,

autosuficients i reutilitzables que possibiliten als jugadors obtenir un

conjunt de coneixements i competències predominantment pràctics.

Referència bibliogràfica

R.�Zamora�Enciso (2001).
"Los juegos de simulación,
una herramienta para la for-
mación". Disponible a: http:/
/www.traininggames.com/
pdf/es/LaSimulacion-
comoHerramientade
Formacion.pdf

http://www.modelbenders.com/papers/Smith_Game_Impact_Theory.pdf
http://www.traininggames.com/pdf/es/LaSimulacioncomoHerramientadeFormacion.pdf
http://www.traininggames.com/pdf/es/LaSimulacioncomoHerramientadeFormacion.pdf
http://www.traininggames.com/pdf/es/LaSimulacioncomoHerramientadeFormacion.pdf
http://www.traininggames.com/pdf/es/LaSimulacioncomoHerramientadeFormacion.pdf
http://www.traininggames.com/pdf/es/LaSimulacioncomoHerramientadeFormacion.pdf
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2. Estructuració i planificació dels guions per a
activitats formatives basades en la figura del joc de
rol

2.1. El joc de rol com a estratègia d'aprenentatge

El joc de rol és una forma d'aprenentatge actiu en el qual els alumnes adqui-

reixen coneixement sobre conceptes complicats mitjançant la simulació d'un

escenari d'aplicació del concepte que han d'aprendre.

El supervisor d'aquesta tasca és l'encarregat de proporcionar la informació que

necessita cada participant sobre els personatges que actuen en la representació.

Durant el joc de rol, els participants interactuen entre ells, de manera que

aprenen dels papers que ells mateixos interpreten, i també dels interpretats

per la resta dels participants.

Un aspecte beneficiós del joc de rol és que l'alumne també té la possibilitat

de comprovar què és el que ha entès. Si l'alumne efectivament comprèn els

rols dels personatges de l'escenari estudiat, llavors sabrà com i amb qui ha

d'interactuar.

El joc de rol és una tècnica que tradicionalment s'ha emprat en l'entrenament

d'habilitats socials.

La metodologia de role play es basa en la simulació escènica, però en aquest cas

els participants són tots els alumnes, que acompleixen un paper o rol davant

d'una situació descrita. Cadascú interpreta el seu paper amb graus d'autonomia

elevats, cosa que resulta molt enriquidor per al grup ja que el desenvolupament

de la trama no depèn tant del tutor o d'un actor, sinó de l'espontaneïtat de

cada participant.

El joc de rol és una activitat en la qual l'estudiant busca solucions i expressa

l'opinió només en el marc de la funció o la part que ha d'acomplir.

Sovint el joc de rol s'utilitza per a mostrar les reaccions emocionals de les per-

sones implicades en la situació i es pot utilitzar per a practicar la interacció

amb altres persones.

Altres usos dels jocs de rol són:

• La formació i la comunicació;

• L'assaig del comportament i la conducta de models;

• La demostració;
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• L'avaluació i avaluació.

Un joc de rol pot ser representat per diversos grups alhora o per un sol grup.

Es tria un únic grup de joc de rol quan un grup duu a terme el joc de rol per

davant de la resta dels participants. En els múltiples jocs de rol, s'estableixen

petits grups. Aquests grups, després de realitzar el mateix joc simultàniament,

comparteixen en grup les seves experiències, pensaments i emocions.

2.2. Jocs de rol i de simulació

Els jocs de rol i de simulació s'han constituït en un mètode valuós i contras-

tat per a la formació, ja que fomenta el pensament i la creativitat, permet als

estudiants desenvolupar i practicar noves destreses lingüístiques i de compor-

tament en un entorn simulat controlat, i crea la motivació i la participació

necessària perquè es produeixi l'aprenentatge.

No hi ha un consens clar sobre la terminologia en relació amb el joc de rol i

de simulació. Alguns dels termes que s'utilitzen són simulació, joc, joc de rol, joc

de simulació, joc de rol de simulació i joc de rol.

Referències bibliogràfiques

D.�Crookall;�R.�L.�Oxford (1990). "Linking language learning and simulation/gaming".
A: D. Crookall; R. L. Oxford (eds.). Simulation, gaming, and language learning. (pàg. 3-24).
Nova York: Newbury House.

P.�K.�Tompkins�(1998, agost). "Role Playing/Simulation". The Internet TESL Journal (vol.
IV, núm. 8). Disponible a: http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.html

Tanmateix, sembla clar que la simulació és un concepte més ampli que el joc

de rol. Ladousse, per exemple, indica que les simulacions resulten més com-

plexes, duren més i són més inflexibles; el joc de rol, al contrari, presenta un

format molt senzill, breu i flexible. Les simulacions pretenen simular situaci-

ons de la vida real, mentre que en el joc de rol és el participant qui representa

i experimenta alguns caràcters representatius de la vida quotidiana. Les simu-

lacions inclouen sempre un element de joc de rol.

Referències bibliogràfiques

G.�P.�Ladousse�(1987). Role play. Oxford: Oxford University Press.

R.�Scarcella;�D.�Crookall (1990). "Simulation/gaming and language acquisition". A: D.
Crookall; R. L. Oxford (eds.). Simulation, gaming, and language learning (pàg. 223-230).
Nova York: Newbury House.

http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.html
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2.2.1. Estructuració

Genzel i Cummings afirmen que el primer pas en el disseny d'una simulació

és decidir sobre els criteris de joc.

En la funció de joc de rol s'utilitza el model de Skehan, que reuneix quatre cri-

teris per a l'ensenyament basat en tasques: el significat que resulta primordial,

un objectiu que s'ha de treballar a favor de l'activitat, l'obtenció de resultats i

l'avaluació d'aquests resultats. Les activitats a classe, per tant, no se centren en

l'idioma en si mateix, sinó en els objectius i activitats que poden ser definits

pel professor (si s'utilitza un programa) o els estudiants (en cas d'un procés del

pla d'estudis).

Referència bibliogràfica

M.�G.�Cummings;�R.�B.
Genzel�(1990). "Simulati-
on/game design and adap-
tation". A: D. Crookall; R.
L. Oxford (eds.). Simulati-
on, gaming, and language lear-
ning (pàg. 67-72). Nova York:
Newbury House.

Referències
bibliogràfiques

P.�Skehan (1998). "Task ba-
sed instruction". A: W. Grahe
(ed.). Annual review of appli-
ed linguistics (pàg. 268-286).
Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Sadow dóna un exemple interessant de les activitats d'estudiants i professors

en un simple joc de rol. El professor diu a la classe que són extraterrestres i que,

per primera vegada, han entrat en contacte amb la terra i amb objectes com

ara raspalls de dents, objectes, rellotges, bombetes i tecles. Sense fer referència

a la civilització humana, els participants han de treure conclusions sobre la

funció dels objectes. Aquest joc de rol, que es basa en activitats imaginatives o

creatives, estimularà els estudiants a usar la imaginació i els desafiarà a pensar

i a comunicar-se.

En el joc de rol s'usa el diàleg i és una posada en comú improvisada, en què

s'emfatitza sobre un conflicte amb transcendència moral. Consta de quatre

fases:

• Motivació. És guiada pel professor, que promou un clima de confiança

amb la classe i presenta conflictes perquè es tinguin en compte, com un

tema d'interès.

• Preparació�per�a�la�dramatització. El formador comunica les dades ne-

cessàries per a la representació i indica quin és el conflicte, quins perso-

natges hi intervenen i quina situació es dramatitzarà.

• Dramatització. Els alumnes assumeixen el rol protagonista i s'esforcen per

preparar l'argument pertinent, tractant de trobar un diàleg que evidenciï

el conflicte que presenta als companys d'aula.

• Debat. S'analitzen i valoren els diferents moments de la situació planteja-

da i es fan les preguntes sobre el problema dramatitzant. En alguns casos

es pot demanar que els alumnes que han representat el conflicte donin

Referència bibliogràfica

S.�A.�Sadow�(1987). "Spe-
aking and listening: imagi-
native activities for the lan-
guage class". A: W. M. Rivers
(ed.). Interactive language teac-
hing (pàg. 33-43). Cambridge:
Cambridge University Press.
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l'opinió i expressin com s'han sentit en assumir el rol que els ha tocat in-

terpretar.

El paper del professor és de moderador, que guia el debat cap a la consecu-

ció de noves solucions i alternatives per solucionar el conflicte plantejat. S'ha

d'explorar al màxim per a poder establir conclusions i mesurar les conseqüèn-

cies de les decisions preses.

2.2.2. Rols dels participants en una activitat formativa basada

en el joc de rol

El rol de l'alumne

Tradicionalment, el paper de l'alumne s'ha definit en el joc de rol per mitjà

d'instruccions verbals o targetes de paper. Tanmateix, Kaplan argumenta en

contra dels jocs de rol que se centren exclusivament en temes prescriptius i des-

taquen camps específics de vocabulari, ja que no reflecteixen l'espontaneïtat,

la vida real ni el flux de la conversa.

Scarcella i Oxford exposen un enfocament per a la funció de l'alumne en el

joc de rol denominat enfocament tapís. D'acord amb aquest enfocament, els

alumnes han de ser actius i controlar el seu propi aprenentatge. Els estudiants

ajuden a seleccionar els temes i les tasques dels professors i proporcionen els

detalls del seu procés d'aprenentatge. En la reproducció, això s'aconsegueix

amb el "concurs" o simulacions "divergents" similars.

Referència bibliogràfica

M.�A.�Kaplan�(1997). "Lear-
ning to converse in a foreign
language: the Reception Ga-
me". Simulation and Gaming
(vol. 28, pàg. 149-163).

Referència bibliogràfica

R.�Scarcella;�R.�L.�Oxford
(1992). The tapestry of langua-
ge learning. Boston: Heinle
and Heinle.

Els estudiants adquireixen noves responsabilitats en funció de la reproducció

del joc a les quals potser no estaven acostumats, com assenyalen Burns i Gen-

try. Si el que es pretén és l'aprenentatge experiencial, suggereixen que alguns

alumnes potser no han estat exposats a experiències en les quals hagin de ser

proactius i prendre decisions en contextos desconeguts, per la qual cosa reco-

manen que els formadors coneguin el nivell de coneixement previ dels alum-

nes i el lloc on es durà a terme la representació de l'experiència, per mantenir

la motivació de l'estudiant.

Rol del professor

El professor defineix l'estructura general del joc de rol, però en general, una

vegada que estigui definit no participa activament de l'estructura. Citant Jones:

Referència bibliogràfica

A.�C.�Burns;�J.�W.�Gentry
(1998). "Motivating students
to engage in experiential le-
arning: a tension-to-learn
theory". Simulation and Ga-
ming (vol. 29, pàg. 133-151).

"[...] el professor es converteix en el controlador, i controla l'acte de la mateixa manera
que un controlador de trànsit, ajudant a la fluïdesa de la circulació i evitant els colls
d'ampolla, però no pas dient a les persones quin camí han de recórrer."

Referència bibliogràfica

K.�Jones�(1982). Simulations
in language teaching. Cam-
bridge: Cambridge University
Press.
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Aquest plantejament segueix els principis de Scarcella i Oxford, en lloc de

l'estructura de formació tradicional, centrada en el professor d'aula. El profes-

sor manté un perfil relativament baix i els estudiants són lliures d'interactuar

entre ells espontàniament. Això redueix l'ansietat de l'estudiant i en facilita

l'aprenentatge.

Referència bibliogràfica

R.�Scarcella;�R.�L.�Oxford
(1992). The tapestry of langua-
ge learning. Boston: Heinle
and Heinle.

El formador ha d'assumir algunes responsabilitats addicionals en funció del

joc de rol. En particular, el formador ha motivar la curiositat dels estudiants

motivats i facilitar els materials que es necessitin, mantenint i fomentant una

"tensió d'aprendre".

El rol del material

Com que el joc de rol té lloc en un escenari simulat que recrea el real, els

materials han de simular els materials que s'utilitzarien en el món real.

Kaplan sosté que "no es pot fer front a la imprevisibilitat i al foment de la con-

fiança únicament per mitjà d'exercicis, sinó que una experiència real i com-

pleta necessita esdeveniments".

2.2.3. Planificació del joc de rol

Preparación

En la fase de preparació, el formador explica per què i per a què es durà a

terme el joc de rol. Es dóna temps als participants perquè estudiïn els rols i,

si és necessari, per a planejar una estratègia de comportament. El formador,

per la seva banda, s'encarrega de preparar "l'escenari" (disposició de la sala, per

exemple) per a dur a terme l'exercici. Els observadors, finalment, estudien les

instruccions.

• Triar una situació problemàtica en relació amb els objectius que es preten-

guin assolir, interessant per als alumnes i adequats per a l'acció.

• Identificar els objectes i els materials necessaris per a la sessió de joc de rol

i disposar-los al lloc adequat.

• Plantejar algunes preguntes sobre el que es pretén fer, prèviament.

• Descriure el caràcter i les funcions de cada participant.

• Triar dos o tres participants que actuaran com a personatges en el joc de

rol, encoratjant-los que s'asseguin i es comportin com els personatges que

se suposa han de ser.

Referència bibliogràfica

A.�C.�Burns;�J.�W.�Gentry
(1998). "Motivating students
to engage in experiential le-
arning: a tension-to-learn
theory". Simulation and Ga-
ming (vol. 29, pàg. 133-151).

Referència bibliogràfica

M.�A.�Kaplan�(1997). Lear-
ning to converse in a foreign
language: the Reception Ga-
me". Simulation and Gaming
(vol. 28, pàg. 149-163).
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Desenvolupament

Durant la fase de realització, dos o més participants representen els rols.

Els participants poden representar els mateixos rols o canviar-los al llarg de

l'exercici. Els observadors monitoren el comportament dels participants i enre-

gistren els esdeveniments i comportaments importants per analitzar-los poste-

riorment.

• Comprovar que tots els participants puguin veure i escoltar prou bé per

a seguir el joc de rol.

• Comprovar que els jugadors plantegen les qüestions adequades per a re-

soldre el problema principal. Prendre notes durant el joc de rol i referir-se

a les notes durant la discussió posterior.

• Observar el comportament i l'interès dels participants per a evitar que cai-

guin en l'avorriment.

• Detenir el joc de rol quan els actors hagin posat de manifest els sentiments

i les idees importants per a la situació plantejada.

• Agrair als actors l'ajuda i la bona feina.

Avaluació

Durant la fase de revisió, els participants, els observadors i el formador discu-

teixen i analitzen com van percebre el joc de rol, quins factors van influir en

els resultats i per què s'hi va arribar en un intercanvi de punts lliure i obert.

De vegades, les situacions poden resultar molt emocionals, per la qual cosa

prèviament es pot plantejar un brífing de sensibilitat en què es recordi als

participants que estan representant un paper, i que s'han de convertir en ells

mateixos una altra vegada. Una tècnica de relaxació pot ajudar a reduir la

tensió emocional i centrar-se en la realitat.

• Sol·licitar als participants que comentin si ha resultat una activitat valuosa

per a ells: per què o per què no?

Preguntes d'avaluació

La guia de les preguntes d'avaluació ha de ser molt clara per a obtenir els objectius que
es busquen, perquè si no, es pot perdre el control de l'activitat.

Per a evitar confusions, cal evitar donar instruccions o suggeriments durant l'activitat.

• Escoltar els comentaris. Els participants comprenen més bé els sentiments

personals i els valors que formen part del problema o situació?
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• Demanar suggeriments sobre com es podria millorar el joc de rol per a una

altra vegada.

Resum

El joc de rol és una activitat en què els participants actuen representant

una situació i el facilitador planteja la discussió de les idees i els senti-

ments que sorgeixen. Els participants reben la problemàtica de la situ-

ació i una descripció breu dels personatges i adopten el paper dels per-

sonatges i les seves pròpies reaccions.

Cal tenir en compte que les simulacions de joc de rol s'enfoquen al com-

portament humà. Fan possible que els participants representin situaci-

ons a què s'enfronten a la feina o que esperen trobar en el futur.

El joc de rol és una activitat molt flexible perquè es pot utilitzar en

qualsevol moment i per a la majoria dels temes de discussió.

Es pot dur a terme diverses vegades per a obtenir diversos resultats.

També es pot interrompre l'acció que s'està representant per a conèixer

els sentiments que se susciten.

Identifica canvis d'actitud de manera efectiva mitjançant la identifica-

ció de persones en rols específics. Això demostra que el comportament

d'una persona no és només una funció de la seva personalitat, sinó

també de la situació a què s'enfronta.

Mostra diferents maneres de manejar un problema o situació. De vega-

des, els participants estan inhibits per una personalitat o una altra o per

les normes culturals.
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3. Sloodle: una experiència pràctica com a passarel·la
del món virtual 3D de Second Life a Moodle

3.1. El projecte SLoodle

El projecte Open Source SLoodle es distribueix amb llicència GNU (GPL) i

pretén desenvolupar i compartir eines útils i desitjables per a donar suport a

l'educació en els mons virtuals, fent més fàcil l'ensenyament.

Al web del projecte, es troba el programari i documents i tutorials a disposició

dels usuaris.

SLoodle és un projecte open�source (de codi obert) que pretén desenvolupar i

compartir eines útils i desitjables per a donar suport a l'educació en els mons

virtuals, fent més fàcil l'ensenyament.

SLoodle integra Second Life –entorn virtual multiusuari– i la plataforma Mo-

odle –un sistema de gestió de l'aprenentatge.

Integració de SLoodle

http://www.sloodle.org/moodle/


© FUOC • PID_00149564 20 Disseny d'activitats formatives en entorns immersius 3D

SLoodle és un projecte de codi obert l'objectiu del qual és unir les funcions

d'un sistema d'ensenyament basat en web (LMS, de l'anglès learning manage-

ment system, o VLE, de virtual learning environment) amb la riquesa d'interacció

d'un entorn virtual multiusuari 3D (MUVE, de l'anglès multiuser virtual envi-

ronment).

La possibilitat de crear scripts en els objectes de Second Life, que es pot integrar

amb pàgines i sistemes web, és l'origen del desenvolupament de SLoodle.

3.1.1. Moodle

Moodle1 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, en ca-

talà, entorn modular d'aprenentatge dinàmic orientat a objectes), creat per

Martin Dougiamas i basat en el constructivisme, promou la pedagogia cons-

tructivista social. Es tracta d'una aplicació web que s'executa sense modifica-

cions en Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare i altres sistemes

que suporten PHP.

El sistema de gestió de continguts de Moodle es pot enllaçar des de Second Life.

LSM

Sistemes d'administració d'aprenentatge. És una aplicació informàtica, generalment ba-
sada en web, que configura un "lloc" a la xarxa (local o Internet) en què alumnes, tutors
i coordinadors es connecten per baixar-se continguts, veure el programa del curs, enviar
un correu al professor, xerrar amb els companys, debatre en un fòrum, participar en una
tutoria, etc.

(1)Es pot accedir al programari i la
documentació de Moodle des del
web http://moodle.org.

http://moodle.org
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3.1.2. Diferents objectes i eines de l'inventari de Sloodle

• Sloodle�Registration�Booth. Comprova que els avatars estan registrats al

lloc Moodle.

• Sloodle�Enrolment�Booth. Comprova si estan matriculats en el curs de

Moodle.

• Sloodle�Acceso�Checker. Comprova si hi són els avatars que se suposa

que han d'estar-hi.

• Sloodle�Toolbar. Barra d'eines amb sala de gestor i edició del blogs.

• Sloodle�WebIntercom. Sincronitza un xat de Moodle i Second Life.

• Sloodle�Quiz�Chair. Obté les preguntes del Quiz de Moodle i permet que

la realitzin a Second Life.

• Sloodle�Prim�Drop. Second Life accepta objectes com ara notes i tasques.

• Sloodle�MetaGlos. Ens permet accedir a un glossari de Moodle.

• Soodle�Choice. Permet als estudiants respondre a una elecció de Moodle.

En la versió Alpha 0.4 de SLoodle, hi ha noves eines tant en web com en SL

(in-world): presentador simultani d'imatges, vídeos i pàgines web en Moodle i

en SL, enviament de postals de SL directament al blog de Moodle, un prototip

per a assignar Linden Dollars, la moneda de Second Life (L$), als estudiants

i altres millores.

A més, el projecte de codi obert SLoodle ja permet integrar-se amb el servidor

del món virtual OpenSim, i el primer prototip de Moodle en OpenSim és Re-

actiongrid.
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Aplicacions educatives amb SLoodle: casos de estudi

"Using Sloodle: Dubai-Korea Virtual Cultural Exchange. Using Sloodle to support le-
arning and teaching". Disponible a: https://www.sloodle.org/blog/?p=13

"Carnegie College (Dunfermline, Scotland)". Disponible a: http://mahara.org/view/
view.php?id=2707

"SLoodle. E-learning for virtual worlds". Disponible a http://www.scribd.com/doc/
14996661/SLOODLE-04-Brochure

Resum

SLoodle, com a projecte en desenvolupament, ofereix moltes possibili-

tats per a la formació per mitjà d'entorns virtuals, ampliant les possi-

bilitats de plataformes d'aprenentatge virtual o e-learning com Moodle,

àmpliament conegudes i utilitzades per la comunitat educativa.

https://www.sloodle.org/blog/?p=13
http://mahara.org/view/view.php?id=2707
http://mahara.org/view/view.php?id=2707
http://www.scribd.com/doc/14996661/SLOODLE-04-Brochure
http://www.scribd.com/doc/14996661/SLOODLE-04-Brochure


© FUOC • PID_00149564 23 Disseny d'activitats formatives en entorns immersius 3D

Activitats

1)�Cas�pràctic�3: Eines�per�a�la�construcció�d'un�aprenentatge

Els professors del centre de formació privat on l'Elena i en Joan estan duent a terme l'acció
formativa sobre les possibilitats educatives que ofereix Second Life han d'elaborar el projecte
final del curs en grup.

El projecte final del curs consisteix a dissenyar i crear una activitat d'aprenentatge de temàtica
lliure utilitzant alguna de les eines disponibles inworld, això és, dins de Second Life, i publicar
"com es va fer" per mitjà d'una eina Web 2.0. Com a mínim s'ha d'utilitzar una de les eines
següents: podcast, video, slideshare.

Alguns dels projectes finals estan plantejats de la manera següent:
• Nom�de�l'activitat. Discover London! (blog creat pel grup)
• Objectiu. Fer que els alumnes busquin informació en anglès sobre edificis de Londres.
• Nombre�de�participants. Activitat creada per tres professors del CEP Palma i dirigida a

un nombre indeterminat d'alumnes de 3r. i 4t. d'ESO.
• Estructura. Blog en què s'explica la tasca que s'ha de fer mitjançant vídeos, slideshare,

avatars de voki i un aclariment de la tasca (en castellà en aquest cas, encara que hauria
de ser en anglès).

• Material. Ordinador amb accés a Internet per a utilitzar la pàgina http://www.voki.com,
Google maps i Viquipèdia, i micròfon per a gravar la veu.

• Temps. Es pot fer de dues maneres: o bé com a activitat per a casa, o com a activitat en
l'hora que es té assignada a l'aula d'informàtica.

• Accions�del�formador. El formador crea el blog i deixa clar el que es pretén en l'activitat,
la qual cosa es demana a l'alumne. Pot resoldre dubtes a través del blog si es fa com a
tasca extraescolar o resoldre-les in situ si es fa a l'aula d'informàtica.

• Accions�dels�participants. Han de lliurar la tasca en el termini que se'ls indiqui i seguint
el models que se'ls mostra en l'exemple que tenen al blog.

• Avaluació. S'avaluarà la creativitat i la correcció en les respostes, i també la rapidesa a
l'hora de lliurar la tasca.

• Nom�de�l'activitat. Resolució de conflictes a Second Life.
• Objectiu. Aprendre habilitats assertives a l'hora de resoldre un conflicte.
• Nombre�de�participants. Es tracta d'una activitat que es pot fer amb un sol alumne o

amb un grup nombrós.
• Estructura. Es crea un espai a Second Life que figura que és una consultoria de resolució

de conflictes que enllaça amb un blog en què s'explica el producte que ofereix la consul-
toria: la fórmula "Tots hi guanyem" per a resoldre els conflictes que es produeixen entre
els avatars de Second Life. A partir de l'exemplificació d'un conflicte, la consultoria ofe-
reix una tercera via, l'assertivitat, com l'única opció justa i eficaç per a resoldre qualsevol
forma de conflicte. A partir d'aquesta exemplificació, es demana als alumnes que enviïn
per correu electrònic (també se'ls pot proposar que el dipositin en una bústia a Second
Life) el cas d'un conflicte, a partir del que se'ls ha explicat.

• Material. Ordinador amb connexió a Internet i el programa per a accedir a Second Life.
• Temps. Una sessió amb l'alumnat en directe o en diferit, més l'elaboració de l'activitat.
• Accions�del�formador. Mostrar el material creat per a aquesta activitat.
• Accions�dels�participants. Accedir a l'activitat, seguir els passos proposats i elaborar una

activitat final.
• Avaluació. L'avaluació positiva significa enviar el document que es proposa al final de

l'activitat i demostrar que s'han entès les diferents posicions dins d'un conflicte.

Per dissenyar i crear l'activitat d'aprenentatge haureu de seguir els passos següents amb el
vostre grup:
• Consultar un expert sobre els aspectes que heu de tenir en compte en el disseny

d'activitats didàctiques a Second Life. Podeu consultar alguna xarxa social com Virtual
Educa, la llista de distribució de SLED, RezEd, elearning3d, Secondlife educativa, o qual-
sevol altra que coneguru.

• Revisar les presentacions de Second Life Education Workshop (2007), Virtual Worlds Best
Practices (2009), i la wiki de SimTeach: Second Life: Guideliners for Educators.

• Crear la vostra pròpia xarxa social a Ning o en un altre entorn de treball (Googledocs,
wiki, etc.) per a dur a terme el projecte amb el vostre grup.

• Dissenyar l'activitat d'aprenentatge tenint en compte els objectius, el nombre de partici-
pants, l'estructura, els materials necessaris, el temps, les accions del formador, les accions
dels participants, l'avaluació, els recursos utilitzats i els comentaris.

• Crear l'activitat inworld, adquirint coneixements sobre les eines disponibles en la wiki de
Second Life.

• Publicar el projecte en alguna eina del Web 2.0 que conegueu, com blog, slideshare o
youtube.

Pàgines web

Es poden consultar altres
projectes finals publicats a:
http://
newinthis.blogspot.com/
http://
slconsultor.blogspot.com/
2008/04/obertura-bloc.html
http://www.thelastoneweare.
blogspot.com/

SLED

educators@lists.secondlife.com

http://cajomi.blogspot.com/
http://www.voki.com
http://enparlemsl.blogspot.com
http://virtualeduca.ning.com/
http://rezedhub.ning.com/
http://elearning3d.ning.com/
http://www.xing.com/net/ne_secondlifeeducativa
http://www.simteach.com/slccedu07proceedings.pdf
http://wiki.vwbpe.org/index.php?title=Presentations
http://wiki.vwbpe.org/index.php?title=Presentations
http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Second_Life:_Guidelines_for_Educators
http://www.ning.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.slideshare.net/
http://www.youtube.com/
http://newinthis.blogspot.com/
http://newinthis.blogspot.com/
http://slconsultor.blogspot.com/2008/04/obertura-bloc.html
http://slconsultor.blogspot.com/2008/04/obertura-bloc.html
http://slconsultor.blogspot.com/2008/04/obertura-bloc.html
http://www.thelastoneweare.blogspot.com/
http://www.thelastoneweare.blogspot.com/
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