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Resum de la comunicació
Actualment la gamificació, o el fet d'integrar components de joc en activitats no
lúdiques, ha esdevingut una tendència en l'entorn de l'educació. Encara que introduir
elements de joc a l'aula no és una idea nova, segueix sent vàlida per a motivar més als
estudiants, implicar-los en el procés d'aprenentatge i transformar-los en subjectes
actius en el procés. Per tal de gamificar una classe o un curs de forma efectiva, cal
dissenyar el procés amb cura i amb eines adaptades als perfils dels estudiants i als
objectius d'aprenentatge. En aquesta comunicació presentem les etapes principals del
disseny de gamificació i una guia proposada recentment en el context particular de
l’educació (LEarner-centered GAmification Framework - LEGA), que facilita el disseny
de la gamificació per part dels docents.
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1. Introducció a la gamificació
L'aprenentatge actiu requereix que el professor tingui l'habilitat de motivar i
incrementar la participació i implicació dels estudiants. La gamificació - l’ús d’elements
i mecàniques de joc en contexts que no són jocs - pot ser una ajuda en aquest sentit.
En el seu origen, la gamificació es va aplicar al context empresarial però molt aviat es
va veure el paper fonamental que podia tenir en el camp de l’aprenentatge i la
educació. No en va la gamificació s’ha implantat en numerosos curs online on els
punts, les medalles i les classificacions són elements que motiven i fan participar més
activament a l’alumnat.
Encara que la gamificació pot fer-se de forma totalment analògica, l’ús actual de les
TIC a les aules i l'accés a mòbils i tauletes per part del alumnat pot facilitar l'introducció
d'activitats i eines que donin suport a la gamificació digital. Sigui quin sigui el mètode
d’implantació (analògic o digital), el disseny d'una gamificació pot esdevenir un gran
repte pel professorat si no compte amb un suport metodològic adient. La utilització
d'un marc o model per a gamificar pot ser un ajut en aquest repte de disseny.

2. Nivells de gamificació
La gamificació es pot considerar com un procés que es pot dur a terme en dues nivells
diferents. La gamificació de capa fina (thin-layer) o PBL (Points, Badges,
Leaderboards) on es considera l’ús d’elements bàsics de jocs focalitzats en la
motivació extrínseca, com ara punts, medalles i classificacions. Per l’altre costat, la
gamificació de nivell profund (deep level), és un disseny de gamificació on s’inclouen
elements tant de motivació extrínseca com de motivació intrínseca. La motivació
intrínseca està relacionada amb la socialització, el creixement personal, l’autonomia,
etc. Es pot dir que amb la gamificació de capa fina es pot aconseguir una implicació i
motivació a curt termini i amb la gamificació profunda es pot aconseguir una implicació
a més llarg termini.
El nivell de gamificació profund ens porta a introduir les tipologies de jugador ja que es
considera que els motivadors intrínsecs (RAMP - Relatedness, Autonomy, Mastery,
Purpose) s’adequen més a uns tipus de jugadors que a d’altres. Marczewski (2015) va
proposar 6 tipus de jugadors amb diferents motivacions:
● Socialiser (SOC), motivats per les relacions socials i l’afinitat amb altres.
● Player (PLA), motivats per les recompenses.
● Free Spirit (FR), motivats per crear i explorar de forma autònoma.
● Achiever (ACH), jugadors que volen reptes a superar, aprendre coses noves i
millorar ells mateixos.
● Philanthropist (PH), motivats pel propòsit. Aquest grup són altruistes, amb
ganes d’ajudara d’altres persones i enriquir les vides dels altres d'alguna
manera.
● Disruptors (DIS), motivats per diferents coses, però en general volen trencar el
sistema, ja sigui directament o per mitjà d'altres usuaris.
3. Marcs generals de disseny de la gamificació
La gamificació d'un sistema no garanteix resultats positius, l'èxit depèn en gran mesura
del context en el qual s'aplica la gamificació, en els usuaris finals (Hamari2014) i,
sobretot, en el disseny de la gamificació (Mora2015). Gamificar és molt més que
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aplicar punts, insígnies i taules de classificació. Per a gamificar es necessari definir
un/s objectiu/s clar/s i seguir uns passos ben definits. S'han proposat diversos marcs
en la literatura com ara GMC (Gamification Model Canvas) de (Jimenez2012) o d’altres
com (Burke2014) (Chou2015) (Marczewski2015) (Werbach2012).
A continuació sintetitzem les etapes comuns dels diferents marcs o models de
gamificació:
Etapa 1. Definir els objectius de la gamificació.
En aquesta etapa, els dissenyadors defineixen els objectius de la gamificació, és a dir,
per a què volen gamificar, els comportaments que pretenen influenciar o modificar, i
quins són els beneficis que la gamificació proporciona al sistema. En aquest pas
també es defineixen els indicadors que permiten mesurar els resultats de la
gamificació. Aquests indicadors poden ser enquestes de satisfacció, d’hàbits, o de
coneixements que es donaran als usuaris abans i després de la intervenció
gamificada.
Etapa 2. Conèixer als teus jugadors.
L'objectiu aquí és conèixer i entendre el pensament dels possibles jugadors:
Qui són els jugadors? Quines són les seves necessitats i objectius? Per què estan
jugant? Què és el que fa que gaudeixen dels jocs? Quines característiques dels jocs
troben més atractives? La comprensió de les característiques comunes entre els
diferents tipus de jugadors pot ajudar als dissenyadors a adaptar la mecànica del joc
per canviar o influenciar millor els comportaments dels usuaris.
Etapa 3. Idear bucles d’activitats divertides.
En aquesta etapa els dissenyadors defineixen els elements del joc i les mecàniques
del joc que s'utilitzaran per crear el compromís i la motivació del jugador. Aquests
elements de joc no són només les recompenses externes (com cupons , insígnies o
punts), sinó també els relacionats amb la motivació intrínseca (autorealització,
autoconfiança, sentir-se connectats als altres). Les activitats gamificades han
d’equilibrar la dificultat d'una tasca per a que els jugadors ni s’engoixin ni s’avorreixen,
és a dir que es pugui mantenir un estat de flux durant l'experiència. Aquest és el punt
més difícil per a un dissenyador, pel fet que és un procés creatiu en el qual no hi ha
normes o directrius específiques.
Etapa 4. Implantar la gamificació i jugar.
Aquest pas implica el desplegament i la prova de la gamificació amb els usuaris en un
entorn real. Aquesta prova serà útil per millorar alguns aspectes de disseny i afinar
detalls de les mecàniques de la gamificació en futures intervencions gamificades.
Etapa 5. Avaluar l'eficàcia de la gamificació.
Amb l'ús dels indicadors definits a l’etapa 1, els dissenyadors poden recollir i analitzar
dades per monitoritzar l'activitat de l'usuari i mesurar el grau d'assoliment dels
objectius marcats. En general, els dissenyadors utilitzen aquesta informació per refinar
i millorar el disseny de futures intervencions gamificades.
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5. Marcs de disseny de gamificació a l’entorn educatiu
La gamificació a l’entorn educatiu consisteix en l'ús de mecàniques de joc dins de
l’aula per tal d’aprendre més i millor al mateix temps que es motiva (tant
intrínsecament com extrinsecament) i es fomenta la participació activa dels estudiants
durant el procés d'aprenentatge (Kapp2013).
Existeixen diferents marcs (i directrius) de disseny de gamificació a l’entorn educatiu
(Lamprinou2015) (Mora2015) (Scott2012) (Kapp2013) (Huang2013) (Knapp2014) que
contribueixen a la gamificació de l'aprenentatge des de diferents perspectives, ja sigui
des d’un punt de vista més teòric com des d’un punt de vista més pràctic. No obstant
això, aquestes aproximacions no consideren conjuntament els diferents tipus de
jugadors (player styles) i els seus estils d'aprenentatge (learner styles). A més, tot i que
en algun moment proposen i defineixen les activitats de gamificació, no ajuden al
professor en la transició de les activitats d'aprenentatge i les mecàniques
d’aprenentatge, que actualment utilitzen a l'aula, a les mecàniques de gamificació
adients.
Adicionalment, encara que les etapes introduïdes a la secció 3 representen les
característiques comunes dels marcs generals de disseny de la gamificació, la
gamificació a l’entorn educatiu implica una adaptació d’aquestes etapes al procés
d’aprenentatge. Cal tenir en compte, doncs, diferents aspectes en el disseny que
influiran a la gamificació final:
●
●
●
●

Els objectius d’aprenentatge (competències) / Objectius de la gamificació.
Els alumnes / Els jugadors.
Les mecàniques d'aprenentatge / Les mecàniques de gamificació.
L'avaluació de l'aprenentatge / L’avaluació de la gamificació.

A continuació presentem la nostra proposta de marc de gamificació anomenat LEGA
(LEarner-centered GAmification design framework) que té com objectiu facilitar al
professorat aquesta transició entre educació i gamificació (Baldeon2016b). LEGA és
un marc focalitzat en l’estudiant (learner-centered), en les seves característiques (tipus
de jugador i estil d’aprenentatge) i proposa al professor aquelles mecàniques de
gamificacio que - basades en els objectius d’aprenentatge - s’adapten millor a les
característiques dels seus estudiants.
Concretament, la Figura 2 mostra el mapeig, o correspondència, entre les dues
aproximacions - educativa (OBE) (Outcomes-Based Education theory) (Spady1994)
(Sunseri1994) i dels marcs generals de gamificació (Gamification Design Frameworks GDF) - amb la nostra proposta (part central de la figura), que integra ambdós àmbits.
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Figura 2. Mapeig de OBE i Gamification Design Frameworks a la proposta LEGA.

Aquesta proposta considera les següents etapes:
Etapa 1. Identificar els objectius d'aprenentatge (ILO-Intended Learning Objectives)
que volen ésser gamificats. Per això, el professor ha de definir tant els continguts
(coneixements) com les competències transversals (habilitats) que es volen assolir.
És a dir, quins temes específics vol gamificar el mestre? Quins són els objectius de
gamificar aquests temes? El professor vol millorar l'aprenentatge en sí mateix o vol
motivar la participació de l’alumnat o canviar algun hàbit? En aquesta etapa, s’han de
definir les mètriques que avaluen l'assoliment del objectius d’aprenentatge i la eficàcia
de la gamificació.
Etapa
2.
Conèixer
els
alumnes/jugadors
i
el
context.
Donat que la gamificació s'aplicarà en les activitats educatives, s’ha de considerar als
estudiants com a aprenents i com jugadors. Així doncs, el professor, abans de definir
les activitats d'aprenentatge que es gamificaran, ha de saber l’estil d’aprenentatge dels
seus alumnes i quin tipus de jugadors té a l'aula.
D'una banda, per identificar els estils d'aprenentatge dels estudiants (Activists,
Theorists, Pragmatists, Reflectors), proposem als professors que demanin als alumnes
respondre el qüestionari Learning Style Questionnari - LSQ (Honey1982). Cal matitzar
que els estils d'aprenentatge s’han criticat molt pels diferents educadors i investigadors
(Pashler2008), perquè, a la pràctica, poden tenir una tendència a etiquetar estudiants i
per tant podrien limitar l'aprenentatge. En la nostra proposta, és el professor qui prèn
la decisió de quins estils d’aprenentatge vol abastar. Per exemple, pot seleccionar
activitats adaptades a l'estil d'aprenentatge majoritari d'una classe, o al contrari, ser
conscient de l'estil d'aprenentatge menys comú i proposar activitats centrades en
aquest estil. El professor també pot decidir cobrir tots els estils d'aprenentatge. D'altra
banda, per identificar els tipus de jugadors (Socialiser, Player, Free Spirit, Achiever,
Philanthropist, Disruptors) dels estudiants, suggerim l’ús del questionnari de
Marczewski (Marczewki2016).
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Etapa 3. Disseny de les activitats gamificades.
En aquesta etapa s’han d’identificar les mecàniques d’aprenentatge (Learning
Mechanics - LMs) i les mecàniques de gamificació (Gamification Mechanics - GMs).
La Figura 3 descriu el procés per obtenir-les a partir dels objectius d’aprenentatge, els
estils d’aprenentatge i els tipus de jugadors, seguint la taxonomia de Bloom.

Figura 3. Des de Els ILOS i LS fin a les mecàniques de gamificació (GMs).

En aquesta comunicació presentem una proposta una guia (en forma de 4 taules) que
facilita el procés descrit en la Figura 3 (vegeu la Taula 1 per l’estil d’aprenentatge
Activist, la resta de taules pel Theorist, Reflector i Pragmatist es troben en annexe a
aquest document).

Taula 1. Taula de guia per al professor, estil d’aprenentatge ACTIVIST.
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La primera columna de la Taula 1 agrupa activitats d'aprenentatge similars (LTAs) per
l’estil d’aprenentatge concret (en aquesta taula ACTIVIST) segons descriu Arnab
(Arnab 2015) (veure Taula 2).

Taula 2. Activitats d’aprenentatge corresponents als estils d’aprenentatge.

La segona columna de la taula defineix, per a cada grup de TLAs, les mecàniques
d’aprenentatge (LM) classificades d'acord amb els 6 nivells de la taxonomia de Bloom
(BT). Val a dir que aquesta segona columna es basa en la proposta que associa els
nivells de la taxonomia de Bloom (BT) a mecàniques d’aprenentatge (LM) (veure
Figura 4).

Figura 4. Les mecàniques d’aprenentatge (LM) a cada nivell definides per Bloom.

La tercera columna estableix els tipus de jugadors específics (Player Types - PT) que
millor s'ajusten als TLAs corresponents. S’ha de tenir en compte que no tots els tipus
de jugadors són adequats per a una determinada activitat d’aprenentatge. L'última
columna proporciona una llista de mecàniques de gamificació per a cada tipus de
jugador (PT).
Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

Pàgina 7 de 10

Comunicació
Com dissenyar la gamificació en l’aula?

A continuació, es presenta un exemple d’ús de tot el procés. En primer lloc, els
professors trien les activitats d'aprenentatge adients (TLAs) d'acord amb els
resultats/objectius d'aprenentatge esperats (ILOs) i els Estils d'Aprenentatge (LSs) que
volen reforçar en la seva classe. En aquest punt, seleccionen la taula/es que
corresponen a aquests estils d'aprenentatge.
Per exemple, si l'estil d'aprenentatge de l'estudiant predominant és Activista, el
professor pot triar entre els següents TLAs usant la primera la columna de la
Taula 1: brainstorming, group discussion, problem solving, puzzles, competition
and role-play.
A continuació, donada l’activitat d’aprenentatge (TLA) que s’ha triat, i el nivell de Bloom
(BT) que volen treballar (BT1-BT6), la segona columna de les taules guia cap a les
mecàniques d'aprenentatge més adequades (LM)).
Per exemple, si els professors han seleccionat com a activitat grup discussion i
volen treballar el nivell de Bloom BT3 (Applying), es proposa al professor una
llista de mecàniques d’aprenentatge (LM) que inclou Action/Task, Cooperation,
Demostration.
Finalment, la tercera i quarta columna de les taules de guia tenen en compte els tipus
de jugadors definits per (Marczewski2015), facilitant així una llista de les mecàniques
de gamificació (GM) que es corresponen amb les mecàniques d’aprenentatge
prèviament definides.
Seguint l'exemple anterior, on l’activitat d’aprenentatge (TLA) és grup
discussion, els tipus de jugadors que s'adapten a aquesta són Socializer
(SOC), Free Spirit (FR), Philanthropist (PH), Player (PLA) i Disruptor (DIS) . Si
com a resultat del qüestionari del tipus de jugador, el tipus de jugador
predominants és Socializer (SOC) - i el professor selecciona Cooperation com
a mecànica d’aprenentatge (LM) - aquest pot seleccionar del següent conjunt
de mecàniques de gamificació: Guilds/teams, social network, social status,
social discovery, social pressure, on-boarding/tutorials, signposting, theme,
narrative/story, curiosity/mystery box, time pressure, fixed reward schedule.
Es important resaltar que la nostra aproximació arriba a proposar mecàniques de
gamificació (GMs). A partir d'aquest punt el professor ha de dissenyar activitats de
gamificació i gestionar eines que li facilitin la tasca. Algunes recomanacions sobre com
aplicar mecàniques de gamificació es poden trobar a (Huang2013) (Pappas2013)
(Kapp2013), però cal destacar que cada activitat ha de continuar estant alineada amb
els objectius d'Aprenentatge (ILO).
Etapa 4. Realització de les sessions gamificades
Aquesta etapa defineix com dur a terme la sessió gamificada d’aprenentatge. Algunes
preguntes a respondre són: Quins són els recursos necessaris per a les activitats
d'aprenentatge gamificades? Analògica o digital? En cas digital, quines són les
plataformes a considerar en la implementació de la gamificació? Durant aquesta etapa,
les accions i els comportaments dels alumnes han d'estar monitoritzats per tal de
facilitar l'avaluació formativa i tenir una retroalimentació contínua.
Etapa 5. Avaluar l'aprenentatge i la gamificació.
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Aquest pas implica la recollida i mesurament de les dades obtingudes en el pas
anterior, per analitzar-les i reflexionar-hi. Aquesta informació s'utilitzarà per adaptar i
enriquir
l'aprenentatge
gamificat
i
perfeccionar
el
procés.
Finalment, i d'acord amb les dades recollides durant les sessions gamificades, els
professors poden procedir a una nova iteració del disseny, la incorporació de noves
activitats d'aprenentatge gamificades o redissenyar les activitats anteriors. És a dir,
adaptar o canviar les mecàniques d’aprenentatge i/o de gamificació associades a les
activitats a realitzar.
6. Reflexió metodològica i conclusions
La gamificació pot èsser un mecanisme adient tant per a motivar i influenciar el
comportament (actiu) dels estudiants en el procés d’aprenentatge, com per a facilitar
l’assimilació de conceptes i processos establerts a les competèncias específiques i
transversals. Addicionalment, la gamificació pot reforçar el treball en grup, pot
promoure la identitat de grup sense deixar de costat la individual. Els estudiants
podrienn també participar de forma directa en el disseny de la gamificació, proposant
idees i activitats en l’anomenat disseny participatiu (Rodriguez2015). Això vol dir, que
els estudiants podrien treballar amb el professor al llarg de tot el procés de disseny.
Com a conclusió, aquesta comunicació posa en valor el paper dels marcs de disseny
de la gamificació i en particular proposa un marc centrat en l’estudiant(learnercentered). Proposem un procés pas a pas que es sustenta en taules de guia per al
professor que li permeten anar des dels objectius d’aprenentatge (ILO), els estils
d’aprenentatge (LS), les activitats d’aprenentatge (TLAs) i els tipus de jugadors (TP)
fins a les mecàniques pròpies de la gamificació.
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