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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Justificació 
 

Durant la meva estada al centre de pràctiques INS Badalona VII (situat al barri 
de El Raval del districte 5 de Badalona) he pogut observar uns nivells molt 
elevats d’absentisme degut, principalment, a la desmotivació generalitzada per 
part de l’alumnat que fa que, quan venen, tinguin una baixa implicació i 
participació a l’aula, afectant significativament en els seus resultats acadèmics. 
És per aquesta raó que considero que la metodologia d’ensenyament necessita 
un canvi per adaptar-se a les noves necessitats dels alumnes i que desperti la 
motivació per l’aprenentatge.  

El centre disposa de pocs recursos tecnològics. Les pissarres que hi ha a les 
aules no són digitals i això fa que hi hagi una tendència generalitzada a 
realitzar classes magistrals per part del professorat. Els ordinadors que disposa 
el centre són de sobretaula i insuficients per tot l’alumnat, portant a que, en 
alguna ocasió, els alumnes s’hagin de repartir entre dos classes per tal de 
poder portar a terme l’activitat proposada.  

El fet que no es tracti d’un centre TIC fa que el professorat, generalment, 
estigui poc format i no tingui experiència en el maneig de les mateixes, fent que 
hagin de dedicar-li molt de temps i esforç per tal de desenvolupar-se en aquest 
entorn digital, un temps que, malauradament, moltes vegades no tenen, i per 
tant, acaben reutilitzant tot el material que ja tenen preparat d’altres anys.   

Les generacions que viuen aquest moment de revolució tecnològica on el 
concepte d’esforç el tenen menysvalorat i on tot el que fan i se’ls ofereix és 
ràpid i amb condicionament de resultats immediats, fa que perdin l’interès molt 
ràpid, portant-los a un estat de desmotivació i passotisme que fa que la seva 
participació i assistència a classe sigui molt baixa, afectant significativament als 
seus resultats acadèmics.  

Per un altre banda, el desconeixement, tant per part del professorat com dels 
pares, de com els elements del joc poden ajudar a assolir objectius curriculars, 
porta a que hi hagi una resistència al canvi i que, conseqüentment, es segueixi 
tenint una opinió negativa del que aprenen amb aquesta nova metodologia.   

Pels alumnes, les tecnologies formen part de la seva identitat, ja que han 
nascut rodejats d’aquestes. Per tant, és el seu idioma de comunicació i, en 
definitiva, l’eina d’interaccionar amb el seu entorn. El fet de basar la nostra 
recerca en una activitat on es fan servir elements del joc, permetrà portar a 
l’aula una metodologia nova pels alumnes que ens ajudarà a captar la seva 
atenció. Donat que l’ús de les tecnologies els porta a participar, aconseguirem 
així una mostra suficientment representativa per tal de poder extreure les 
conclusions del nostre estudi.  

Addicionalment, el fet que el centre disposi d’una red wifi per tots els alumnes i 
professors permetrà poder portar a terme qualsevol activitat en el format que 
s’adapti millor a les necessitats de l’alumnat.   
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La gamificació és una eina metodològica que està adquirint molta força i interès 
pel que fa la seva aplicació a les aules. Per aquesta raó, es pot trobar gran 
quantitat de bibliografia relacionada amb aquesta tècnica.  

Els alumnes amb els que treballem, als que coneixem com nadius digitals, són 
una generació que sap utilitzar correctament la tecnologia que té al seu abast, 
tant per l’oci com la comunicació, però que necessita ser guiat en l’adquisició 
de la competència digital i el coneixement.   

L’estudi que he realitzat pot servir per animar a la resta de professorat a utilitzar 
aquesta metodologia d’ensenyament i emfatitzar en el desenvolupament de la 
competència digital, tant dels docents com de l’alumnat.  

 

1.2. Marc Teòric i normatiu 
 

1.2.1. Marc Teòric 
 

Motivació i participació a les aules 

El terme motivació  prové de la paraula llatina “motivus”, que significa “causa 
del moviment”, interpretat com allò que ens porta a fer quelcom. Segons la Real 
Acadèmia Espanyola es defineix com “el conjunt de factors interns o externs 
que determinen en part les accions d’una persona”.  

En l’àmbit de l’educació, quan parlem de motivació ens referim a la 
predisposició dels alumnes a l’hora d’aprendre i implicar-se en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. La falta de motivació és un dels principals 
problemes que ens trobem avui dia a les aules,  ja que les noves generacions, 
conegudes com generacions Z i Y, nadius digitals, que es troben sotmesos a 
una gran quantitat d'estímuls externs procedents de les noves tecnologies, que 
fa que, quan són a l’aula i deixen de rebre aquests estímuls, acabin perdent 
l’interès per l’aprenentatge, ja que ho troben poc motivant i avorrit.  

Tal com diu Coll (1986), l’última de les condicions esmentades per a 
l’aprenentatge significatiu és “un toc d’atenció sobre el paper decisiu dels 
aspectes motivacionals. Encara que el material d’aprenentatge sigui 
potencialment significatiu, lògicament i psicològicament, si l’alumne té una 
predisposició a memoritzar-lo repetitivament, els resultats estaran mancats de 
significació i tindran poc valor educatiu. Així mateix, el major o menor grau de 
significativitat de l’aprenentatge dependrà, en gran part, de la força d’aquesta 
tendència a aprendre significativament: l’alumne pot sentir-se content d’adquirir 
coneixements difusos o, per contra, pot esforçar-se per construir significats 
precisos; pot conformar-se a establir una relació concreta o pot mirar d’integrar 
el nou material d’aprenentatge amb el major nombre possible d’elements de la 
seva estructura cognitiva”. Per tant, no pot haver-hi aprenentatge sense 
motivació (Palazón, 2015).  

Tot i que no hi ha una solució fàcil per explicar la falta de motivació per a 
aprendre que podem observar en un alumne (López i Vicente, 2018), és 
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imprescindible que el docent sàpiga com motivar-los i millorar, per tant, la seva 
participació. El gran problema és que, la majoria de professors, no saben quina 
estratègia seguir per aconseguir-lo (Morell, 2009), és a dir, no saben què fer a 
l’aula per tal que els alumnes estiguin motivats.  

Alonso Tapia (2000) ens dóna algunes estratègies per tal de motivar als 
alumnes, que són les següents: 

1. Despertar la seva curiositat. 
 
2. Mostrar la rellevància de l’aprenentatge, és a dir, mostrar per què serveix 

i quina utilitat tenen els continguts o activitats que es porten a terme. 
 
3. Facilitar el manteniment de l’interès durant l’activitat. 
 
4. Dissenyar les tasques de manera que permetin aprendre a pensar. 
 
5. Prestar atenció a la forma d’interactuar amb alumnes, ja que hi ha tres 

aspectes del comportament del professor en interactuar amb els seus 
alumnes que poden afectar clarament a la motivació que aquests tinguin 
per aprendre: L’actitud del professor davant la participació dels alumnes; 
els missatges que els dirigeix abans, durant i després de la realització de 
tasques; i el model de valoració del propi treball que ofereix als seus 
alumnes en actuar davant seu. 

 
6. Promoure sempre que sigui possible el treball cooperatiu. 
 
7. Facilitar la percepció de que s’actua amb autonomia. 
 
8. Prestar atenció a les dimensions de l’avaluació que afecten a la 

motivació. 
 
Si aconseguim motivar als alumnes, aconseguirem, conseqüentment, afavorir 
la participació a l’aula. Per aquesta raó, és necessari que els docents 
desenvolupin estils d’ensenyament-aprenentatge que siguin motivadors i que 
despertin l’interès dels alumnes.  
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Noves estratègies metodològiques d’ensenyament-aprenentatge 

La revolució tecnològica que estem vivint i els canvis socials experimentats en 
les últimes dècades han fet que els alumnes que tenim avui dia a les classes 
siguin molt diferents als que hi havien abans i, per tant, que sigui necessari 
adaptar les pràctiques educatives. El model d'ensenyament tradicional, un 
model unilateral, on la única tasca del professor és la de “transmetre” 
informació i que els alumnes aprenguin pel simple fet d’escoltar (Sarramona, 
1993) ha demostrat que no condueix a un aprenentatge significatiu (Ausubel, 
1983). És per aquesta raó que sorgeixen noves estratègies metodològiques 
d’ensenyament-aprenentatge per tal de donar resposta a les necessitats 
educatives actuals, on l’alumne desenvolupa un paper actiu en comptes de ser 
un simple receptor de coneixements (Morell, 2009).  

Una de les noves metodologies que s’ha posat més de moda a l’àmbit educatiu 
és la Gamificació, ja que es tracta d’una metodologia d’aprenentatge alternativa 
i innovadora (Carpena, Cataldi i Muñiz, 2012).  

 
Aprenentatge basat en el joc: La Gamificació 

La Gamificació (traduït també com Ludificació) procedeix del terme anglès 
gamification. Tot i que podem trobar diverses definicions segons els diferents 
autors i contextos d’aplicació, podem dir que totes elles tenen la idea comú 
d’utilitzar el joc en contextos no lúdics per modificar els comportaments dels 
individus, actuant sobre la seva motivació, per la consecució d’uns objectius 
concrets.  

Werbach i Hunter (2012) defineixen la gamificació com l’ús d’elements i de 
tècniques de disseny propis dels jocs en contextos que no són lúdics. 

Segons Foncubierta i Rodriguez (2014) la Gamificació és la tècnica que el 
professor fa servir en el disseny d'una activitat d’aprenentatge analògica o 
digital, caracteritzada per introduir elements del joc (insígnies, límit de temps, 
puntuació, daus, etc.) i concepcions psicològiques (reptes, competició, etc.) per 
tal d'enriquir aquesta experiència d'aprenentatge, orientar i/o modificar el 
comportament dels alumnes a l'aula.  

Tot i que pot semblar un terme molt actual, destacar però, que la utilització del 
joc com a recurs educatiu no és quelcom nou. Piaget (1986) va fer referència al 
joc com a element predominant en el desenvolupament dels estadis cognitius. 
Per un altre banda, Vigostky (1979)  va sostenir que el joc permetia el 
desenvolupament dels nens, de manera cognitiva, afectiva i humana.  

Ha estat gràcies a l’ús de les noves tecnologies que ha experimentat un 
creixement significatiu els últims anys i que el podem veure cada cop més 
present a les aules. 
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La utilització del joc com a recurs educatiu no vol dir utilitzar qualsevol joc, 
Gamificar implica introduir a l’activitat educativa uns components (objectius, 
nivells, puntuacions, missions, etc.), crear mecàniques (reptes, recompenses, 
cooperació, competició, etc) i dinàmiques pròpies dels jocs (emocions, 
restriccions, narrativa, etc), que permeten que l’alumne trobi una millor relació 
entre les classes i algunes necessitats humanes com l’assoliment d’objectius, 
l’altruisme, la col·laboració o el sentiment de recompensa i satisfacció, 
aconseguint així una major motivació i implicació d’aquest (Pérez, 2016). 

Aprofitar els beneficis del joc a l’educació, com a estratègia d’aprenentatge 
integral, permet l’adquisició tant de coneixements, com actituds i competències 
en un marc lúdic i motivador, propiciant que l’aprenentatge sigui significatiu 
(Departament d’Educació, 2018). 

La gamificació es tracta, doncs, d’un recurs adequat per l’aula, que incrementa 
el factor motivacional per l’aprenentatge, de la mateixa manera que afecta 
positivament sobre l’aprofitament del temps a classe i sobre el rendiment 
acadèmic, permetent als alumnes resoldre problemes cognitius (Marín, 
Maldonado i López, 2015; Marín, Muñoz i Sampedro, 2013; Marín, Ramírez i 
Cabero, 2010). 

 
Les WebQuest 

Les WebQuest és una de les estratègies didàctiques més populars entre els 
docents, ja que es tracta d’una activitat d’investigació en la que la informació 
amb la que interactuen els alumnes prové total o parcialment de recursos 
d’Internet (Dodge, 1995), per tant, permet integrar els recursos que ofereix 
aquest al currículum (Adell, 2004). 

Sebastià Capella i Carme Barba, fundadors de  l'Associació Catalana de 
WebQuest, la defineixen com “una proposta didàctica de recerca guiada, que 
utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de 
les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat 
individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació 
de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del 
procés i dels resultats”. 

Tom March (1998) ens parla dels beneficis que aporta la utilització de les 
WebQuest a l’aula, els que es resumeixen a continuació: 

1. Increment de la motivació, l’interès, la dedicació a la tasca i, per tant, 
dels resultats d’aprenentatge dels estudiants.  
 

2. Procés cognitiu superior gràcies a la utilització “d’andamis cognitius” 
mitjançant el qual els alumnes desenvolupen o adquireixen noves 
destreses i conceptes. Es tracta d’una estratègia de psicologia cognitiva i 
constructivista on es dona més importància al descobriment i a la 
elaboració de la informació per part dels alumnes que a les explicacions 
dels professor. La tasca del professor no és proporcionar coneixements, 
els coneixements han de ser adquirits pels alumnes. El paper del 
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professor ha de ser el de conductor, dinamitzador, facilitador, orientador, 
guia, creador d’entorns d’aprenentatge òptims, entre d’altres, (Barba i 
Capella, 2011) que ajudi a buscar, seleccionar, comprendre, elaborar, 
sintetitzar, entre d’altres, la informació, provocant així un procés cognitiu 
superior. Aquesta idea està relacionada amb el concepte de  “Zona de 
Desenvolupament Pròxim o Potencial (ZDP)” de Vigotsky on allò que els 
individus aprenen per ells mateixos configuren la zona de 
desenvolupament real, un “nivell d’aprenentatge” a partir del qual 
l’individu pot accedir a una zona superior amb el suport, l'ajuda i l'estímul 
d'un expert (un alumne més avançat o el professor) (López i Vicente, 
2018). 

 

3. Reforç de l’autoestima dels estudiants gràcies a la cooperació i la 
col·laboració entre els membres de l’equip per resoldre la tasca.   

 
Tot i que podem trobar diversitat de WebQuest a la intranet, cadascuna amb 
estils ben diferenciats, totes segueixen la mateixa estructura. L’estructura 
bàsica d’una WebQuest és la següent (Barba i Capella, 2011): 

1. Introducció: En aquest primer apartat s’ha de fer  una introducció al tema 
i s’han de llançar preguntes per tal de captar l’interès i implicació dels 
alumnes. 
 

2. Tasca: Apartat on s’ha d’explicar què han de fer.  
 
3. Procés: En aquest apartat s’han d’ordenar els passos per dur a terme la 

tasca descrita a l’apartat anterior i s’han de facilitar els recursos (enllaços 
a totes les pàgines web per tal de poder portar a terme la tasca). 

 
4. Avaluació: Apartat on s’ha de penjar la rúbrica perquè els alumnes 

sàpiguen des del principi què esperem d’ells i què tindrem en compte 
quan fem l’avaluació.   

 
5. Conclusió: A l’últim apartat hem de donar orientacions respecte la 

destinació que han de donar al producte, és a dir, a on penjar-lo, quan 
representar-lo, etc.  
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1.2.2. Marc Normatiu 
 
L’Article 40  de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la 
qualitat educativa (LOMCE) estableix com a objectius de la Formació 
Professional, així com ja ho feia l’anterior Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació (LOE), que l’alumnat desenvolupi les competències pròpies de cada 
títol de formació professional i aprenguin per sí mateixos i a treballar en equip.  

A més a mes, concretament a Catalunya, La Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació (LEC) estableix com a objectiu curricular capacitar els alumnes per 
a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i de l’ús de les noves tecnologies. 

Per un altre banda, el decret 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i 
xarxes, cicle formatiu subjecte a la nostra intervenció, podem trobar entre les 
competències professionals, personals i socials d’aquest títol la de participar de 
forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 
responsable. Així doncs, l’alumnat ha de créixer en autonomia i ser el centre 
del seu propi aprenentatge, és a dir, ha de prendre part activa en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge (Morell, 2009).  

La innovació pedagògica, que afecta als processos d’ensenyament-
aprenentatge, ha de respondre, segons el Departament d’Educació (2017) “a 
una demanda social objectiva i alhora compatible amb el marc dels valors i 
principis rectors que estableix la Llei d’Educació de Catalunya. Actualment, la 
innovació s’identifica amb nous recursos, eines i pràctiques pedagògiques 
adreçades a desenvolupar les competències que l’alumnat necessita per al seu 
èxit personal, acadèmic i professional. En termes generals, aquestes pràctiques 
s’emmarquen en models pedagògics que situen l’alumne com a actor principal 
del seu aprenentatge i que atorguen al professor el rol de motor i guia de 
l’alumnat durant aquest procés”.  

En concret, el Programa Educatiu de Centre a l’apartat 2.3.16. estableix que el 
centre aposta per l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
dels mitjans audiovisuals i dels recursos digitals per afavorir la millora dels 
aprenentatges alhora que formen als joves en l’ús responsable d’aquestes 
eines (Institut Badalona VII, 2013). 

En base a tot l’anterior, podem dir que incorporar la metodologia de la 
gamificació, fent fervir les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC o 
Noves Tecnologies), a l’assignatura de FOL del cicle formatiu de grau mitjà de 
sistemes microinformàtics i xarxes de l’Institut Badalona VII, es considera 
apropiat i està totalment recolzat per la llei educativa vigent i els documents del 
centre.   
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1.3. Preguntes de recerca i objectius 
 
Les preguntes de recerca que es volen donar resposta mitjançant aquest treball 
són les següents: 

- Es possible millorar la motivació dels alumnes i aconseguir una major 
implicació i participació a l’aula utilitzant el joc com a eina metodològica? 
 

- Hi ha una millora dels resultats acadèmics quan s’incorpora el joc a 
l’aula? 

 
La investigació que vull portar a terme té com a objectiu general analitzar els 
beneficis de la utilització de la gamificació com a eina educativa.  

Dintre d’aquest objectiu general, els objectius específics plantejats són els 
següents: 

- Programar una activitat pels alumnes de FOL on es faci servir la 
gamificació com a metodologia d’ensenyament. 
 

- Observar els canvis que es produeixen en la motivació i participació dels 
alumnes de FOL quan incorporem elements del joc a l’aula. 
 

- Observar si es produeixen millores en el rendiment acadèmic dels 
alumnes de FOL amb el canvi de metodologia. 
 

- Identificar altres beneficis  de la utilització de la gamificació com a eina 
educativa.  
 

- Identificar les possibles limitacions que té la implantació de la 
gamificació i les estratègies a seguir per a pal·liar-les. 

 

- Conèixer la opinió dels alumnes i el professor de FOL de la utilització de 
la gamificació. 
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Imatge 1. Façana institut Badalona VII 

Font: Wikimedia  

2. OBSERVACIÓ A L’AULA 
 

2.1. Context del centre educatiu 
 

L’institut Badalona VII es troba situat al 
carrer d’Ausiàs Marc, número 86 del 
barri de El Raval del districte 5 de 
Badalona.  

Badalona té una superfície de 21,18km2 
i compta amb una població, segons les 
últimes dades publicades per l’IDESCAT 
(2018), de 217.741 persones, de les que 
110.649 (el 50,82%) són dones i 
107.092 (el 49,18%) són homes. El 
65,62% correspon a persones d’entre 15 i 
64 anys.  

Les persones amb nacionalitat estrangera representen el 12,75% del total de la 
població. Del total de persones amb nacionalitat espanyola, el 72,37% són 
persones nascudes a Catalunya, el 23,68% provenen de la resta d’Espanya i 
un 3,95% han nascut a l’estranger. Segons les últimes dades publicades del 
padró (Ajuntament de Badalona, 2015), la població del barri de El Raval 
representa el 4,2% d'habitants de tota la ciutat, on el 48,2% són homes i el 
51,8% són dones.  

Segons les dades de l’Observatori de Desenvolupament Local de l’IMPO de 
l’Ajuntament de Badalona, al tercer trimestre del 2018 hi havia un total de 
13.939 persones aturades (5.954 homes i 7.985 dones, dels que 2.062 eren 
estrangers). En concret, les dades generals d’atur de la zona on està ubicat el 
centre ascendeixen a 1.429 persones (575 homes i 854 dones, dels que 143 
són estrangers), que representa un 10,3% sobre el total d’atur a Badalona 
(IMPO, 2018).  

Destacar que l’atur registrat de les persones menors de 35 anys representa el 
20% del total d’atur registrat a la zona (IMPO, 2018).  

A nivell cultural i esportiu Badalona compta amb un total de 6 biblioteques 
públiques i diferents espais esportius com: pista d'atletisme, sales esportives, 
piscines cobertes, pavellons, pistes i camps poliesportius, etc. (IDESCAT, 
2018). 

La ciutat disposa també de tres teatres municipals: El teatre Zorrilla, el Teatre 
Principal i el Teatre Blas Infante, dos Centres Culturals: el Centre Cultural de 
l’Escorxador-Nau3 i l’Espai Betúlia, essent aquest últim un centre de referència 
pel món literari badaloní, i dos sales d’exposicions: La sala Josep Uclés El 
Carme i la sala El Refugi.  

Badalona compta també amb un Museu on es poden visitar les restes de 
l’antiga ciutat romana de Baetulo i on hi ha l’Arxiu Històric. 
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L'Institut Badalona VII és un centre públic que es va crear l'any 1985 i compta 
actualment amb la següent oferta educativa: 

 ESO: quatre grups a 1r, 2n, 3r i 4t curs. 
 Batxillerat: modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències 

socials (dos grups a 1r i 2n curs). 
 Cicles formatius: 

 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (un grup a 1r i a 2n 
curs) 

 CFGM Gestió administrativa (un grup a 1r i a 2n curs) 
 CFGS Administració i finances (un grup a 1r i a 2n curs) 

 
El nombre total d’alumnes matriculats al centre és de 747, que es distribueixen 
en cadascuna de les etapes de la manera següent: 

 ESO: 476 alumnes 
 Batxillerat: 118 alumnes 
 Cicles formatius: 153 alumnes 

 CFGM Gestió administrativa: 49 alumnes 
 CFGS Sistemes microinformàtics i xarxes: 48 alumnes 
 CFGS Administració i finances: 56 alumnes 

 
En el cas dels cicles formatius, la major part de l’alumnat procedeix d’altres 
instituts de la ciutat i de poblacions properes (Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet i poblacions del Maresme). 

De l’alumnat matriculat a l’institut aproximadament un 13% és de nacionalitat 
estrangera. La seva distribució per etapes és la següent: 

 ESO: 11 % 
 Batxillerat: 8% 
 CFGM: 23% 
 CFGS: 15% 

 
El nivell d’absentisme al centre, pel que fa l’ESO i Batxillerat, és pràcticament 
inexistent. Només tenen dos casos greus que s’estan portant amb Serveis 
Socials. 

Pel que fa a cicles formatius, en cas de produir-se un absentisme reiteratiu es 
pot arribar a donar de baixa la matrícula de l’alumne, després del segon avís 
amb més de 60 faltes injustificades. Per tal d’obtenir el títol és imprescindible 
una assistència mínima del 80%. 

El total de la plantilla del centre està formada per 77 persones, 6 de les quals 
corresponen a personal d’administració i serveis (PAS).  

Alguns dels principis, valors i prioritats educatives del centre són assumir la 
responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, 
actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, educar 
per a la igualtat sense cap mena de de discriminació per raó de sexe i contribuir 
al desenvolupament personal de l’alumne gràcies a l’assoliment d'un bon nivell 
d'expressió i comprensió orals, d'expressió escrita i de comprensió lectora, 
d'habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Des del 
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centre potencien i implementen estratègies organitzatives que possibiliten que 
l'orientació educativa pugui ser una eina bàsica per atendre la diversitat dels 
alumnes i afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic (Institut 
Badalona VII, 2013). 

. 

2.2. Metodologia de recerca 
 

2.2.1. Disseny de la recerca 
 

Per a la realització d’aquest treball d’investigació he fet servir una metodologia 
mixta, combinant tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives. 

Per tal de veure si es produeixen canvis en la motivació i participació dels 
alumnes de FOL quan s’incorporen elements del joc a l’aula, he fet servir el 
mètode d’investigació qualitatiu, utilitzant la investigació fenomenològica, ja que 
m’ajudarà a comprendre, intel·lectualment i emocionalment, les experiències i 
els sentiments de les persones objectes de la meva investigació amb l’objectiu 
de reflectir de la manera més fidedigna possible l’experiència i els sentiments 
dels individus entrevistats (Rodríguez-Gómez, 2018). 

Addicionalment, he fet servir un mètode d’investigació quantitativa, utilitzant 
una metodologia empiricoanalítica (ex-post-facto o no experimental), ja que, a 
banda de que sigui una de les metodologies més utilitzades en l’àmbit educatiu 
(Mateo, 2000),  m’ajudarà a descriure la realitat que ens trobem, mitjançant 
estudis descriptius.  

Per un altre banda, per tal de poder concloure sobre si es produeixen millores 
en el rendiment acadèmic d’aquests alumnes amb el canvi de metodologia, he 
fet servir un mètode d’investigació quantitatiu, utilitzant el disseny pre-test/post-
test amb grup de control no equivalent. 

De la mateixa manera, la utilització d’aquests mètodes d’investigació m’han 
permès identificar altres beneficis de la utilització de la gamificació com a eina 
educativa i les possibles limitacions que té la implementació de la mateixa, així 
com conèixer la opinió dels alumnes i el professor de FOL sobre la utilització de 
la mateixa. 

L’estudi s’ha portat a terme amb un mostreig probabilístic (conglomerat), ja que 
l’objectiu és mantenir la realitat de l’aula i les condicions pròpies d’aquesta 
(sense manipulacions ni agrupacions aleatòries). Com a mostra, he agafat els 
dos grups de 1r curs de Grau Mitjà, podent així aplicar la nova metodologia a 
un grup i establir l’altre com a grup de control, grup amb el que es continuarà 
aplicant la metodologia més tradicional, per tal de poder fer una comparativa 
dels resultats obtinguts amb cadascuna de les metodologies.  

Pel que fa al grup d’alumnes de 1r de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i 
xarxes (d’ara endavant, Grup 1), un grup format per 21 alumnes, és el grup al 
que s’ha aplicat la gamificació. Per un altre banda, com a grup de control, s’ha 
agafat el grup d’alumnes de 1r de Grau Mitjà de Gestió Administrativa (d’ara 
endavant, Grup 2), un grup format per 20 alumnes, amb uns nivells de 



La gamificació  Maria Parras Cifuentes 
Una eina educativa per millorar la motivació de l’alumnat Curs 2018/2019 
 
 

  
Pàgina 13 

 
  

motivació i  resultats acadèmics similars als del Grup 1. Destacar que els dos 
grups segueixen la programació al mateix ritme i l’assignatura l’imparteix el 
mateix professor a la mateixa aula.  

La variable independent de l’estudi és el programa d’intervenció elaborat i 
aplicat al Grup 1 a l’assignatura de FOL, mentre que la motivació i el rendiment 
acadèmic corresponen a les variables dependents.  

 

2.2.2. Tècniques i instruments 
 
Per a la recollida de dades he fet servir, en cadascuna de les fases, els 
següents instruments: 

Fase 1: Recerca bibliogràfica, per tal de tenir com a referència diferents estudis 
sobre l’aprenentatge basat en el joc i les implicacions d’aquest sobre la 
motivació i els resultats acadèmics.  

Fase 2: Grup de discussió, amb el fi de contextualitzar als alumnes i fer un 
primer recull d’informació bàsica.  

Fase 3: Intervenció didàctica: Es farà una observació no participant amb 
l’objectiu de mantenir les variables, ja que si fem una observació participant, 
estaríem fent un canvi de professor, el que suposa un canvi de variable i , per 
tant,  no podríem concloure si els resultats obtinguts es deuen a la gamificació 
o al canvi de variable.   

Fase 4: Qüestionari per conèixer els resultats acadèmics posteriors a la 
intervenció. 

Fase 5: Enquestes semiestructurades als alumnes i al professor de FOL per 
poder concloure sobre els impactes de la gamificació en la motivació i els 
resultats acadèmics. 

Fase 6: Anàlisi de dades i conclusions. 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA 
 

3.1. Planificació i implementació del treball de camp 
 
3.1.1. Intervenció didàctica 
 

La intervenció didàctica s’ha fet per la A4: El Salari i la nòmina del NF1: 
Legislació i relacions laborals, que figura a la programació anual del curs 
2018/2019 de l’INS Badalona VII.  

Aquesta es composa d’un total de 8 sessions per ambdós grups, compreses 
entre el 2 i el 25 d’abril del 2019. 

Pel que fa al grup de control (Grup 2), no s’ha produït cap canvi respecte a la 
dinàmica de classes que s’estava portant a terme abans de l’estudi. Els 
continguts treballats han estat els mateixos, però fent servir tècniques més 
tradicionals.  

El procediment que es resumeix a continuació és d’aplicació al Grup 1 (grup al 
que s’ha aplicat el canvi metodològic).  

Primera sessió 

En la primera sessió, es va facilitar als alumnes el següent codi QR: 

 

Figura 1. Codi QR 
Font: Elaboració pròpia 
 

Un cop escanejat el codi QR, els alumnes podien accedir a l’activitat inicial que 
es va realitzar amb el programa Mentimeter i que els portava directament a 

contestar les següents tres preguntes: 

1. Què penseu de les classes de FOL?  
 

2. Quines paraules us venen al cap quan penseu en FOL?  
 

3. Us proposo aprendre el següent tema mitjançant un joc. Estaríeu 
disposats a acceptar el repte? 

Per respondre la primera pregunta es va fer servir el tipus de presentació 
Multiple choice (traduït com “opción múltiple”) a on els alumnes havien de triar 
una de les següents quatre opcions possibles:  Són interessants; No estan 
malament; Són avorrides; Quan puc faig campana. 
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La segona pregunta es va portar a terme mitjançant la presentació Word Cloud 
(“Núvol de paraules”) on els alumnes podien anar responent de manera 
interactiva i es podia veure en pantalla les aportacions, de manera que es 
podien anar comentant.  

L’objectiu de la tercera pregunta no era més que engrescar als alumnes a 
iniciar el projecte didàctic, captant la seva atenció i implicació.   

Segona a cinquena sessió 

En la segona sessió es va iniciar la WebQuest preparada expressament per 
aquest estudi (veure annex 1). Els alumnes van accedir mitjançant el següent 
enllaç que se’ls hi va penjar al Moodle: 

https://sites.google.com/uoc.edu/webquestnomines/inici 

En aquesta primera sessió de la WebQuest els alumnes van poder veure de 
què es tractava aquest repte que se’ls havia proposat i el grup de treball amb el 
que formava part per tal de portar a terme el projecte. Aquests grups van ser 
confeccionats prèviament per tal d’assegurar equitat entre els mateixos.  

Un cop establerts els equips es van treballar fins a la cinquena sessió les 
diferents missions proposades a l’apartat procés. 

Sisena sessió 

A la sisena sessió es va realitzar un Kahoot (veure annex 2) per tal de repassar 
els continguts treballats.  

Setena sessió 

A la penúltima sessió, es va realitzar de manera individual un qüestionari 
mitjançant el formulari de Google (veure annex 3) per tal d’obtenir els resultats 
acadèmics posteriors a la intervenció i poder fer una comparativa amb els 
resultats previs a la intervenció.   

Vuitena sessió 

A la última sessió es van realitzar les enquestes semiestructurades als alumnes 
(veure annex 4) i al professor de FOL (veure annex 5).  

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/uoc.edu/webquestnomines/inici
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3.1.2. Fases i distribució temporal 
 

A continuació es mostra un resum de les diferents fases que s’han dut a terme, 
així com el número de sessions destinades a cadascuna. 

Fase Procediment 
Nº de 

sessions 
Dates 

1 Recerca bibliogràfica 0 Del 27/02/19 al 26/04/2019 

2 Grup de discussió 1 2/04/2019 

3 
Intervenció didàctica: observació no 

participant 
5 Del 3/04/19 al 23/04/19 

4 Qüestionari (formulari de Google) 1 24/04/2019 

5 
Enquestes semiestructurades als 

alumnes i al professor de FOL 
1 25/04/2019 

6 Anàlisi de dades i conclusions 0 
Del 26/04/2019 al 

10/05/2019 

 
Taula 1. Distribució temporal de l’estudi. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

3.2. Valoració i discussió de la implementació de la planificació 
 

Del treball a desenvolupar en les diferents sessions  s’ha pogut implementar en 
la seva totalitat, tal i com es tenia planificat prèviament, sense necessitat de 
sessions addicionals.  

Per una banda, el grup de discussió inicial es va poder portar a terme amb èxit, 
ja que tots els alumnes disposaven de telèfon mòbil i, per tant, es van poder 
connectar a l’activitat proposada sense problemes, responent a totes les 
preguntes. No obstant això, hi va haver un total de 3 alumnes (que representen 
un 14% sobre el total d’alumnes) que no van assistir a classe el dia de la sessió 
i, per tant, no van poder participar en aquesta primera activitat.  

Per un altre banda, el projecte gamificat també es va poder fer íntegrament, 
aconseguint finalitzar totes les activitats a temps per part de tots els equips. Tot 
i que en aquest cas, es va necessitar reajustar el plantejament inicial, ja que hi 
havia un equip que anava més ràpid en completar les tasques i, per tant, es va 
considerar oportú oferir-li la oportunitat d’ajudar a la resta d’equips, responent 
els dubtes i ajudant-los a avançar en les diferents missions.  

Pel que fa a la realització del Kahoot preparat per la sessió de repàs, van sorgir 
imprevistos a l’hora d’iniciar l’activitat, ja que el projector no funcionava i es va 
haver de buscar un altra aula lliure que funcionés el projector. Tot aquest temps 
que es va perdre abans de poder iniciar l’activitat va fer que s’hagués de fer 
l’activitat més ràpid del planejat, no podent realitzar comentaris a mesura que 
s’anaven responent les preguntes.  
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En la mateixa línia, el dia de l’examen, per tal de que els alumnes no tinguessin 
accés a les preguntes abans de temps, no es va compartir l’enllaç fins al inici 
mateix de la sessió. Això va portar a perdre un temps, que desprès van 
necessitar per finalitzar l’examen, arribant tard a la següent classe. Per un altre 
banda, hi van haver diversos alumnes que van haver de realitzar el qüestionari 
mitjançant el seu mòbil, ja que no hi havien prou ordinadors per a tots.   

Tot això em va portar a entendre la importància d’una bona planificació dels 
exàmens. És essencial preveure els recursos necessaris pel desenvolupament 
del mateix, per tal d’assegurar-nos la seva disponibilitat i coordinar amb temps, 
en cas necessari, les aules, el material, o quelcom que sigui necessari. De la 
mateixa manera,  hem de procurar realitzar exàmens que siguin assequibles 
per realitzar-los dintre de l’horari establert, deixant un marge pels possibles 
imprevistos que puguin sorgir. 

En relació a les enquestes semiestructurades, es van poder realitzar a un 81% 
dels alumnes del Grup 1 (això són 17 alumnes).  Aquestes van ser realitzades 
satisfactòriament sense cap incidència.  

 
3.3. Estratègia analítica 

 
Abans de començar a fer cap anàlisi per donar resposta a les preguntes de 
recerca, s’han d’explorar les dades que tenim (Valero, 2018). Per tant, en un 
primer moment, per establir el punt de partida, s’ha sol·licitat al professor de 
l’assignatura els resultats dels exàmens de cadascun dels alumnes del Grup 1 i 
el Grup 2, i s’ha realitzat una mitja dels dos primers trimestres. Aquests 
resultats han estat anotats en un full Excel, confeccionant una matriu de dades 
(veure annex 7). 
 
Addicionalment, s’han elaborat unes plantilles d’observació amb els paràmetres 
que es volen avaluar: L’alumne intervé en l’activitat que es fa a classe; l’alumne 
fa preguntes al professor; l’alumne està fent deures d’altres assignatures; 
l’alumne utilitza el mòbil per coses que no tenen res a veure amb l’assignatura; 
el professor ha de fer callar; el professor ha de fer sortir de la classe a algun 
alumne (veure annex 6).  Aquestes plantilles d’observació s’han fet servir abans 
i durant la intervenció, per tal de poder fer una estadística descriptiva (amb 
percentatges) en relació a la freqüència d’execució dels alumnes en les 
diferents accions observades, comparant els resultats obtinguts abans i 
després de la intervenció (veure taula 3).    
 
En la primera sessió de la intervenció, s’ha realitzat un grup de discussió amb 
els alumnes del Grup 1 amb la finalitat de realitzar una primera recollida de 
dades qualitatives. El Núvol de paraules realitzat mitjançant el programa 
Mentimeter m’ha permès tenir un registre digital de totes les paraules sorgides 
en vers la pregunta: Quines paraules us venen al cap quan penseu en FOL?, 
podent-les analitzar i tractar posteriorment a l’activitat (veure imatge 2).  
Per un altre banda, per tal d’establir comparacions entre les puntuacions mitges 
d’ambdós grups, s’ha realitzat un examen en format qüestionari al Grup 1 i al 
Grup 2 mitjançant l’aplicació de formularis de Google (veure annex 3), formulari 
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informatitzat que m’ha permès fer una captura directa (o en línia) de les dades. 
Els resultats obtinguts han estat anotats en un full Excel, confeccionant una 
matriu de dades (veure annex 7) per tal de poder fer una comparativa amb els 
resultats obtinguts previs a la intervenció. 
 
Per últim, s’ha preparat una enquesta mitjançant el formulari de Google (veure 
annex 4) per conèixer la opinió dels alumnes, de manera individual i un cop 
finalitzada la intervenció didàctica, incorporant preguntes obertes (sense 
protecció). Això ha fet necessària una depuració de les dades per tal de 
detectar i corregir inconsistències. També s’ha preparat una altra enquesta 
mitjançant el formulari de Google (veure annex 5) amb preguntes obertes per 
tal d’entrevistar al professor de FOL i conèixer la seva opinió sobre la 
gamificació i els canvis en la motivació i els resultats acadèmics dels alumnes. 
 

3.4. Anàlisi crítica de la metodologia emprada 
 
El fet de fer servir una metodologia mixta, combinant tècniques d’investigació 
quantitatives i qualitatives, m’ha permès obtenir uns resultats molt més 
complerts i enriquidors per l’estudi, ja que he pogut profunditzar i comprendre 
millor el fet estudiat. Una altra de les fortaleses en la utilització d’aquesta 
metodologia ha estat la facilitat d’obtenir evidències, permetent-me mantenir la 
realitat de l’aula i les condicions pròpies d’aquesta. 
Així mateix, es tracta d’una metodologia totalment útil per la investigació en 
educació, en concret quan no només es busquen uns resultats numèrics, sinó 
que també es vol comprendre, intel·lectualment i emocionalment, les 
experiències i els sentiments dels alumnes (Rodríguez-Gómez, 2018). 
 
El temps necessari per portar-la a terme és una debilitat, ja que al tractar-se 
d’una metodologia tan completa, requereix d’una força previsió per tal de poder 
realitzar una planificació acurada i que es pugui dur a terme en la seva totalitat 
dins de les sessions destinades a l’estudi, ja que, en cas contrari, et pot portar 
a obtenir conclusions errònies o incomplertes.  
 
Una altra de les debilitats és que l’investigador ha d’estar present per poder-la 
dur a terme, fet que pot portar a influir en el comportament dels alumnes, ja que 
aquests es poden veure condicionats per la presència d’un observador extern a 
l’aula.  
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3.5. Aspectes ètics 
 

En tot el procés d’investigació, s’ha mantingut la confidencialitat i anonimat, tant 
de les persones com les dades obtingudes. Desprès d’haver fet les 
explicacions necessàries en la primera sessió sobre l’objectiu de l’estudi i com 
seran tractades les dades recollides, es va demanar el consentiment per 
participar en l’estudi. Tant la transparència com la integritat de les dades s’han 
tingut en compte en tot el procés d’investigació, fent totes les citacions 
necessàries d’acord amb l’estil APA.    
 

3.6. Resultats del procés d'anàlisi 
 

De totes les dades recollides en el treball de camp, a continuació es mostren 
les més significatives: 
 
Resultats acadèmics 
 
Tal i com es pot veure a la següent taula, els alumnes del Grup 1 i el Grup 2 
tenien una mitja de 4,7 i 4,4, respectivament, equivalent als resultats obtinguts 
abans de la intervenció didàctica. Així mateix, es pot apreciar com els resultats 
posteriors a la intervenció han variat significativament pel Grup 1, arribant a un 
7,1 de mitja, mentre que pel Grup 2 s’ha aconseguit només una lleugera 
millora, arribant a un 5,5 de mitja.  
 

 

Resultats acadèmics  
(pre-test) 

Resultats acadèmics 
(post-test) 

Grup 1 (Grup gamificat) 4,7 7,1 

Grup 2 (Grup de control) 4,4 5,5 

 
Taula 2. Comparació (pre-test/post-test) dels resultats acadèmics obtinguts. 
Font: Elaboració pròpia.  
 

Els resultats acadèmics mostrats a la taula anterior corresponen a la mitja 
obtinguda dels resultats acadèmics anotats a les matrius de dades (veure 
annex 7). 
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En concret, si mirem els resultats de manera individual, podem apreciar la 
següent tendència per cadascun dels grups:  
 

 
 
Gràfic 1. Comparativa resultats acadèmics pre-test/post-test per alumne del Grup 1. 
Font: Elaboració pròpia. 
 

 
 
Gràfic 2. Comparativa resultats acadèmics pre-test/post-test per alumne del Grup 2. 
Font: Elaboració pròpia.  
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Tal i com podem veure al primer gràfic, pràcticament la totalitat dels alumnes 
del grup 1, exceptuant el número 20, han aconseguit millors resultats. De fet, es 
pot apreciar com la gran majoria s’han diferenciat significativament de la mitja 
anterior a la intervenció. En concret, l’alumne 10 no va assistir a l’examen i, per 
tant, no hem pogut valorar l’impacte de la gamificació en els resultats 
acadèmics d’aquest alumne. 
 
Pel que fa al grup 2, hi va haver un total de 5 alumnes que no van assistir a 
l’examen, que representen un 25% del total d’alumnes. En aquest grup (gràfic 
2), podem veure com els resultats no segueixen una única tendència, ja que hi 
ha alumnes amb millors resultats i alumnes amb pitjors resultats, fent que la 
mitja no hagi variat significativament.  
 
Canvis en la motivació i participació  
 
Del grup de discussió, que van participar un total de 18 alumnes (85,7%), s’ha 
pogut extreure que la opinió generalitzada dels alumnes en relació a les 
classes de FOL prèvies a la intervenció didàctica tenen una connotació 
negativa, ja que, tal i com es mostra al gràfic 3, hi ha 7 alumnes (38,9%) que 
pensen que són avorrides i 2 alumnes (que representen un 11,1%) que afirmen 
que prefereixen no assistir quan poden fer-ho, és a dir, mentre no superin el 
número màxim de faltes injustificades. Per un altre banda, hi ha 6 alumnes (un 
33,3% de la classe) que mostren certa indiferència, mentre que només 3 
alumnes (un 16,7%) pensen que són interessants. 

  
Gràfic 3. Resultats pregunta: Què penseu de les classe de FOL 
Font: Mentimeter 
 

En relació a la segona pregunta sobre quines paraules els venen al cap quan 
pensen en FOL, es pot apreciar a la imatge 2, fent una depuració de les dades 
obtingudes i fixant-nos en les que tenen a veure amb emocions i estats d’ànim, 
que  l’avorriment, la son, el sofriment i fins i tot la mort són les paraules que han 
sortit de manera més freqüent. També es pot apreciar com el suspens o la 
recuperació formen part de les paraules que els venen al cap quan pensen en 
FOL.  
 
 
 



La gamificació  Maria Parras Cifuentes 
Una eina educativa per millorar la motivació de l’alumnat Curs 2018/2019 
 
 

  
Pàgina 22 

 
  

 
Imatge 2. Resultats pregunta: Quines paraules us venen al cap quan penseu en FOL? 
Font: Mentimeter 

 
Al gràfic 4 es pot veure com, de partida, el 83,3% dels alumnes mostren una 
predisposició a treballar, acceptant el repte proposat. Només hi va haver 1 
alumne que va contestar que no, essent la justificació del mateix que ho havia 
fet de broma. Per un altre banda, hi van haver dos alumnes que es van abstenir 
a contestar.  
 

 
Gràfic 4. Resultats pregunta: Us proposo aprendre el següent tema mitjançant un joc. Estaríeu 
disposats a acceptar el repte? 
Font: Mentimeter 

 
Els resultats de les graelles d’observació (veure annex 6) que es mostren a la 
taula 3, indiquen la freqüència observada de cadascun dels indicadors en el 
total de les sessions estudiades per cadascuna de les metodologies 
analitzades. 
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Metodologia 
tradicional 

Metodologia 
gamificada 

1 L’alumne intervé en l’activitat que es fa a classe 33% 100% 

2 L’alumne fa preguntes al professor 33% 100% 

3 L’alumne està fent deures d’altres assignatures 33% 0% 

4 
L’alumne utilitza el mòbil per coses que no tenen res a 
veure amb l’assignatura 67% 33% 

6 El professor ha de fer callar 67% 0% 

7 El professor ha de fer sortir de la classe a algun alumne 17% 0% 

Total sessions estudiades 6 6 

  
Taula 3. Freqüència observada per indicador en cadascun dels models pedagògics. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Pel que fa l’estadística descriptiva es pot observar com la participació dels 
alumnes és superior en la metodologia gamificada, on els alumnes van 
intervenir en l’activitat de classe en totes les sessions (100%) de manera activa, 
mentre que en la metodologia tradicional només ho van fer en 2 de les 6 
sessions estudiades (això és un 33% de les vegades).  
 
Així mateix, en 2 de les 6 sessions de la metodologia tradicional es va veure 
com els alumnes en comptes de fer l’activitat proposada estaven realitzant 
deures d’altres assignatures o estudiant per un examen, fet que no va ser 
observat en cap de les sessions de la metodologia gamificada.    
 
Pel que fa a l’ús del telèfon mòbil per coses que no tenen res a veure amb 
l’assignatura ens trobem que en ambdós casos s’ha produït, un 67% de les 
vegades en el cas de la metodologia tradicional i un 33% de les vegades en la 
metodologia gamificada. 
 
En la metodologia tradicional es va observar que en un 67% de les vegades (és 
a dir, en 4 de les 6 sessions) el professor  havia de fer callar constantment als 
alumnes, aturant en diverses ocasions la classe i fins al punt d’haver de fer 
sortir en una ocasió a un alumne de la classe. Per contra, en la metodologia 
gamificada el professor no va cridar l’atenció en cap moment ni va haver de fer 
sortir a cap alumne de la classe. 
 
 
Opinió dels alumnes 
 
De l’enquesta realitzada als alumnes del Grup 1 formada per un total de 11 
preguntes (veure annex 4), es detallen a continuació els resultats obtinguts més 
significatius. Aquesta enquesta, tal i com s’ha comentat anteriorment, ha estat 
resposta per 17 dels 21 alumnes, que representen un 81% del alumnes que 
conformen el Grup 1 i que han participat a l’estudi.  
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En relació a la percepció general dels alumnes sobre el projecte trobem que hi 
ha un 35% dels alumnes que pensen que aquest ha estat interessant i útil, 
seguit d’un 23% que pensa que els hi ha agradat i ha estat millor que les 
classes normals. Així mateix, hi ha hagut un 18% que pensa que ha estat 
divertit i dinàmic, un 12% que té la sensació d’haver aprés i un 12% que no ha 
donat resposta a aquesta pregunta.  
 
Pel que fa a la percepció de l’aprofitament del temps a classe, tal i com es 
mostra al gràfic 5, el 82,4% dels alumnes coincideixen en que han aprofitat més 
el temps a classe, mentre que el 17,6% considera que no ha afectat en res. 
Cap dels estudiants ha considerat que hagi perdut més el temps a classe. 
 

 
Gràfic 5. Resultats pregunta: Com creus que ha afectat aquest projecte al teu aprofitament del  
temps a classe? 
Font: Google forms 

 
Respecte a la valoració de l’interès (Gràfic 6), un 58,8% dels alumnes afirmen 
que les activitats els hi han despertat l’interès i ganes de treballar les tasques, 
mentre que el 41,2% troben que no els hi ha acabat d’interessar, possiblement 
degut a que els continguts treballats (El Salari i la Nòmina) no els acabin de 
trobar la relació amb les tasques que hauran de desenvolupar en el seu futur 
laboral. Tot i això, no hi ha hagut cap estudiant que l’hagi trobat avorrit.  
 

 
 
Gràfic 6. Resultats pregunta: I al teu interès? 
Font: Google forms  
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Referent a l’aprenentatge (Gràfic 7), un 88,2% considera que realment ha 
après, mentre que un 11,8% no troba que hi hagi hagut cap canvi en el seu 
aprenentatge respecte a la resta de classes més tradicionals. No hi ha hagut 
cap estudiant que consideri que no hagi après.  
 

 
 
Gràfic 7. Resultats pregunta: Consideres que has après? 
Font: Google forms  

 
Quan vam preguntar sobre les ganes d’anar a les classes de FOL (Gràfic 8) 
ens trobem uns resultats molt igualats, on un 52,9% afirma que venia amb més 
ganes, mentre que un 47,1% afirma fer-ho amb les mateixes ganes de sempre.  
 

 
 
Gràfic 8. Resultats pregunta: Quan havies de venir a les “noves” classes de FOL 
Font: Google forms  

 
A la pregunta de si tornarien a repetir l’activitat amb altres continguts (Gràfic 9), 
un 82,4% van respondre afirmatiu, mentre que un 17,6% (això són 3 alumnes) 
van respondre que no.  
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Gràfic 9. Resultats pregunta: Tornaries a repetir l’activitat amb altres continguts? 
Font: Google forms  

 
 
En relació al nivell de satisfacció de l’activitat (Gràfic 10), pràcticament la 
totalitat dels alumnes (un 94,1%) tenen un nivell de satisfacció positiu, és a dir, 
es troben entre molt satisfets i satisfets. Només un alumne (que representa el 
5,9%) es considera poc satisfet.  
 
 

 
 
Gràfic 10. Resultats pregunta: Quin és el teu nivell de satisfacció de l’activitat? 
Font: Google forms  
 
 

Pel que fa a la percepció que tenen sobre el canvi en l’actitud, la motivació i la 
participació, un 58,8% pensen que no han vist cap canvi respecte a l’actitud, 
motivació i participació que tenen a les classes més tradicionals, mentre que un 
41,2% considera que aquestes s’han vist millorades. En cap cas han considerat 
que s’hagin empitjorat.  
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Gràfic 11. Resultats pregunta: Com ha repercutit a la teva actitud en comparació a la que tens 
a la resta de classes més tradicionals? 
Font: Google forms  
 
 

En relació a les preguntes sobre el què els ha agradat més i menys, 
predominen, entre les que més els ha agradat, l’estil de classe, les missions i 
treballar en equip, mentre que el que menys els ha agradat és la teoria i la part 
de fer una nòmina.  
 
 
Opinió del professor de FOL 
 
De l’enquesta realitzada al professor de FOL formada per un total de 14 
preguntes (veure annex 5), podem extreure que, abans de l’estudi portat a 
terme, ja coneixia què era la gamificació i que l’havia fet servir en alguna 
ocasió, utilitzant el Kahoot a les seves classes. La seva percepció en relació a 
l’aprofitament de les classes ha estat positiva, ja que considera que amb 
aquesta nova metodologia d’ensenyament s’han aprofitat les classes així com 
al nivell d’atenció dels alumnes, on ha vist que aquests han estat més atents i 
treballant les tasques proposades. En relació a la percepció sobre la 
participació, el professor considera que aquesta ha augmentat i que els 
alumnes han estat més motivats, mostrant una bona disposició per realitzar les 
tasques. En general, valora com profitosa aquesta metodologia d’ensenyament, 
ja que s’han pogut donar els mateixos continguts que els que es donen amb 
una metodologia més tradicional i ha vist la notable diferència d’aprenentatge 
entre ambdós grups. 
Dels inconvenients que ha vist, han estat els recursos de l’aula, ja que 
considera que aquests no són  adequats per utilitzar aquesta metodologia, 
havent de comprovar abans de poder-la fer servir. 
 
En definitiva, considera que la utilització de la gamificació ha estat molt 
satisfactòria i es veu animat per aplicar-la a les seves classes més enllà del 
Kahoot.  
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4. CONCLUSIONS DE LA RECERCA 
 
4.1. Discussió 

 
Tal i com s’ha arribat a concloure en altres estudis sobre la utilització de 
videojocs amb alumnes amb necessitats educatives especials (Sánchez-Rivas, 
Ruiz-Palmero i Sánchez-Rodríguez, 2016) i sobre la utilització de les TIC 
(Tirado i Aguaded, 2014; Huertas i Pantoja, 2016), la utilització d’una 
metodologia innovadora, com és la gamificació, té un impacte positiu pel que fa 
a la motivació i participació dels alumnes a la classe, així com en el rendiment 
acadèmic. 
 
A l’apartat de resultats es pot comprovar com els resultats acadèmics milloren 
per aquells alumnes als que se li aplica la gamificació, mentre que per aquells 
alumnes que segueixen una metodologia tradicional es mantenen pràcticament 
idèntics. El fet d’avaluar els aprenentatges adquirits amb el mateix examen per 
ambdós grups permet poder-los comparar i aïllar la possibilitat de que la millora 
de resultats vingui motivada pel tipus de prova.   
 
De la mateixa manera, s’ha pogut observar i confirmar amb el professor de FOL 
com la participació i motivació dels alumnes incrementa en el model gamificat, 
aconseguint unes classes més actives, tal i com afirmen Aguaded i Tirado 
(2010), on l’alumnat s’involucra molt més en les tasques proposades, i 
s’aconsegueix un millor clima a l’aula, ja que el professor no ha d’estar fent 
callar tota l’estona com passa en el model més tradicional. No obstant això, cal 
emfatitzar que un percentatge elevat dels alumnes (un 58,8%) no ha percebut 
aquest canvi. Podem atribuir això a que els alumnes hagin interpretat aquesta 
pregunta com un canvi de personalitat, donant com a resposta que no s’ha 
produït cap canvi, ja que ells són els mateixos. 
 
En termes generals, els alumnes han passat de tenir una visió (prèviament a la 
intervenció) molt negativa de l’assignatura de FOL, considerant-la una 
assignatura avorrida i difícil d’aprovar, a tenir una opinió (posteriorment a la 
intervenció) més positiva, despertant-los interès i ganes de treballar, aprofitant 
més el temps a classe i amb la sensació d’haver après realment. 
 
Emfatitzar que el fet de realitzar una enquesta anònima mitjançant el formulari 
de Google ha permès obtenir més veracitat en les respostes obtingudes dels 
alumnes, ja que si s’hagués fet en format entrevista, aquests es podien haver 
sentit coaccionats i, per tant, no respondre el que realment pensaven. No 
obstant això, el fet de fer-ho mitjançant una enquesta no ha fet possible la opció 
de fer més preguntes en base a les respostes obtingudes, podent acabar 
d’entendre el perquè de les respostes o el què volien dir realment, com per 
exemple, en el cas dels 3 alumnes que han respost que no els hi agradaria 
tornar a fer l’activitat però amb uns altres continguts (Gràfic 9). Tot i que no 
hem pogut saber quins alumnes eren, es pot deduir que , donat que hi ha hagut 
un total de 3 alumnes que no han superat l’examen, és possible que hagin estat 
ells els que han respost negativament donada la insatisfacció de no haver 
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superat la prova. De fet, són justament els 3 alumnes que consideren que el 
projecte no ha afectat en res i que segueixen igual (Gràfic 5).   
 
En aquest sentit, ha faltat incloure a l’enquesta preguntes per tal de conèixer la 
percepció dels alumnes sobre el treball en equip portat a terme i de com ha 
pogut influir en el seu procés d’aprenentatge, ja que s’ha pogut observar com 
els alumnes que finalitzaven abans ajudaven a la resta de companys (Alonso 
Tapia, 2005) reforçant així l’aprenentatge entre iguals i fomentant l’altruisme i 
cooperació (Pérez, 2016).    
 
Hem vist com l’ús del telèfon mòbil per coses que no tenen res a veure amb 
l’assignatura ha estat present en ambdues metodologies, posant de relleu el 
problema principal que tenim avui dia a les aules. Els alumnes són 
consumidors compulsius de tecnologia, tant a dins com a fora de l’aula, amb 
una gran addicció a les xarxes socials i els videojocs, fent així que aquests 
dispositius representin una amenaça pels docents. S’ha de saber trobar, doncs, 
el millor equilibri per tal de poder aprofitar tots el avantatges que ofereix l’ús de 
les noves tecnologies, sense que aquestes comportin un focus de distracció als 
alumnes.  
 
 
Principals limitacions del projecte 
 
La principal limitació del projecte ha estat el temps, ja que he disposat de 
només 4 setmanes (8 sessions) per portar a terme el projecte gamificat i poder 
comprovar l’impacte del mateix, per tant,  la possibilitat d’un número major de 
sessions m’hagués permès més rigorositat. De la mateixa manera, d’haver 
tingut més temps, hagués pogut realitzar un re-test i poder contrastar així si els 
resultats obtinguts es mantenen amb el temps. 
 
Per un altre banda, el fet d’aplicar la gaminificació a una única activitat 
d’ensenyament-aprenentatge (El salari i la Nòmina) em porta a no poder 
afirmar si els resultats obtinguts haguessin estat els mateixos si s’hagués 
aplicat la gamificació a un altre activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
 
Per últim, les variables objecte d’estudi han estat únicament dos: la motivació i 
els resultats acadèmics. Si hagués incorporat noves variables, com per 
exemple, el gènere, l’edat o la procedència dels alumnes, hagués pogut 
correlacionar més de dos variables.  
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4.2. Conclusions 
 

En base als resultats obtinguts, podem concloure que: 
 

- S’ha pogut programar una activitat per l’assignatura de FOL pels 
alumnes de primer curs del CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes 
on s’ha fet servir la gamificació com a metodologia d’ensenyament, 
creant una WebQuest per l’estudi.  
  

- La incorporació d’elements del joc a l’aula ha provocat un canvi en la 
motivació i participació dels alumnes, passant d’una baixa motivació, 
participació i implicació dels alumnes abans de la intervenció a 
experimentar un augment de les mateixes durant la intervenció.  
 

- La gamificació ha provocat millores significatives en el rendiment 
acadèmic dels alumnes. 
 

- Altres dels beneficis que s’han pogut observar de la utilització de la 
gamificació com a eina educativa són: 

o Reforç de l’aprenentatge entre iguals, on els alumnes s’ajuden els 
uns als altres fomentant així l’altruisme i cooperació.  

o Adaptació als diferents ritmes d’aprenentatge. 
o Els alumnes es converteixen en una part activa, essent els 

protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 
  

- La principal limitació que té la implantació de la gamificació són els 
recursos disponibles a les aules, ja que aquests dificulten el bon 
desenvolupament de les activitats i necessites comprovar abans d’iniciar 
la classe que tot funciona correctament. Al tractar-se d’una metodologia 
depenent de les noves tecnologies, necessites doncs que aquestes 
funcionin correctament, ja que, en cas contrari, et pot portar a perdre 
temps o, fins i tot, no poder realitzar l’activitat.  
 

- Tant els alumnes com el professor de FOL opinen que la utilització de la 
gamificació ha estat molt satisfactòria. 

 
Així doncs, pel que fa a l’objectiu general d’aquest treball d’investigació,  
analitzar els beneficis de la utilització de la gamificació com a eina educativa, i 
donant resposta a les preguntes formulades a l’inici d’aquest treball, es pot 
concloure que utilitzant la gamificació com a eina metodològica és possible 
millorar la motivació dels alumnes i aconseguir una major implicació i 
participació a l’aula, aconseguint una millora dels resultats acadèmics. 
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4.3. Perspectives de recerca 
 

A partir del nou coneixement generat s’obren noves línies d’investigació, com 
poden ser: 1) l’aplicació d’aquest projecte d’investigació a altres centres, per tal 
de comprovar si s’obtenen els mateixos resultats, i donar-li així més 
consistència als resultats, 2) el paper de la gamificació en la integració a les 
aules, 3) l’impacte que provoca quan es fa servir la gamificació durant un 
període de temps prolongat, un cop s’ha perdut l’efecte novetat, 4) Anàlisi 
d’altres habilitats que desenvolupen els alumnes quan s’aplica la gamificació o 
5) Anàlisi dels resultats obtinguts en un examen oficial com les PAU quan es fa 
servir la gamificació. 
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Annex 1. WebQuest 
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Annex 2. Kahoot 
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Annex 3. Examen 
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Annex 4. Model enquesta alumnes 
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Annex 5. Model enquesta professor de FOL 
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Annex 6. Graella d’observacions 

 

PRE-TEST POST-TEST 

Data de la sessió 5/2/19 6/2/19 12/2/19 13/2/19 19/2/19 20/2/19 2/4/19 3/4/19 4/4/19 10/4/19 11/4/19 24/4/19 

L’alumne intervé en l’activitat que es fa a classe 
 

X 
 

X 
  

X X X X X X 

L’alumne fa preguntes al professor 
  

X X 
  

X X X X X X 

L’alumne està fent deures d’altres assignatures X 
   

X 
       

L’alumne utilitza el mòbil per coses que no tenen res 
a veure amb l’assignatura  

X X 
 

X X 
  

X 
  

X 

El professor ha de fer callar 
 

X X 
 

X X 
      

El professor ha de fer sortir de la classe a algun 
alumne    

X 
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Annex 7. Matrius de dades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Alumnes no presentats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP 1 

Alumne 
Resultats 

acadèmics 
(pre-test) 

Resultats 
acadèmics 
(post-test) 

Variació 
Variació 

% 

1 4,9 9,5 4,6 95% 

2 5,6 5,8 0,2 4% 

3 4,2 7,3 3,1 73% 

4 3,2 8,8 5,6 176% 

5 1,4 3,0 1,7 122% 

6 6,1 9,0 2,9 48% 

7 5,7 8,3 2,6 45% 

8 5,1 9,0 3,9 77% 

9 5,5 9,0 3,5 65% 

10 2,0 (*) -2,0 -100% 

11 7,2 7,1 -0,1 -1% 

12 4,3 7,0 2,7 61% 

13 4,8 9,2 4,4 90% 

14 5,3 7,3 2,0 37% 

15 4,6 7,3 2,7 58% 

16 3,8 8,2 4,4 114% 

17 6,9 8,3 1,4 20% 

18 6,9 7,5 0,6 8% 

19 1,8 2,5 0,7 39% 

20 4,9 3,5 -1,4 -28% 

21 4,5 4,4 -0,1 -2% 

 
4,7 7,1 2,4 51% 
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GRUP 2 

Alumne 
Resultats 

acadèmics 
(pre-test) 

Resultats 
acadèmics 
(post-test) 

Variació 
Variació 

% 

1 1,29 3,00 1,7 132% 

2 6,22 5,00 -1,2 -20% 

3 6,25 5,30 -1,0 -15% 

4 5,55 3,20 -2,4 -42% 

5 7,90 5,10 -2,8 -35% 

6 3,22 (*)  -3,2 -100% 

7 5,05 7,30 2,2 44% 

8 4,47 6,40 1,9 43% 

9 5,43 5,00 -0,4 -8% 

10 2,19 5,00 2,8 128% 

11 6,61 3,70 -2,9 -44% 

12 0,83  (*) -0,8 -100% 

13 2,22  (*) -2,2 -100% 

14 2,20  (*) -2,2 -100% 

15 4,63  (*) -4,6 -100% 

16 5,48 7,50 2,0 37% 

17 3,01 3,50 0,5 16% 

18 7,89 9,20 1,3 17% 

19 3,93 7,00 3,1 78% 

20 3,83 6,00 2,2 57% 

 
4,4 5,5 1,1 24% 

 
(*) Alumnes no presentats 

 

 


