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Resum de la comunicació
En els darrers anys, els jocs seriosos en l'aprenentatge de matemàtiques han anat
prenent protagonisme en l'aula i fora d'ella i sovint s'han utilitzat per a comprendre
relacions espacials de figures geomètriques, mecanitzar càlculs i per a veure aplicacions
reals de conceptes com són les fraccions i els nombres reals. L'atracció especial dels
videojocs per part dels nens de primària i de secundària és un incentiu en l'ús d'aquestes
eines didàctiques. Generalment però, els jocs que es troben en xarxa són poc
modificables pel docent, el seu contingut és fixe i poc adaptable a l'aula, i tampoc
permeten un seguiment automàtic dels progressos del jugador. En aquest treball es
presenta el disseny de jocs seriosos RPG (Role Playing Game) dedicats a l'ensenyament
de fraccions i geometria, així com una eina dirigida als docents per a poder-los configurar.
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1.

Introducció

La utilització de tècniques i mètodes propis dels jocs en activitats no lúdiques pot ser un
valor afegit en l'aprenentatge de les matemàtiques a primària i secundària. Encara que
introduir components lúdics en assignatures no és una idea nova, l'increment de l'ús de
les TICs en l'ensenyament actual i la utilització de videojocs en la vida quotidiana dels
estudiants fan que la integració de la gamificació i la utilització de jocs seriosos (serious
games) en l'aprenentatge (game-based learning) tinguin un valor estratègic essencial.
La gamificació i els jocs seriosos són dos conceptes molt propers, però lleugerament
diferents. La gamificació a l'educació aplica el pensament del disseny de jocs (game
design thinking) a activitats diàries per a motivar els estudiants per a convertir-les en
experiències més divertides que faciliten la resolució de problemes (Hägglund 2012). En
canvi, els jocs seriosos són jocs en els quals l'objectiu principal no és només la diversió
(de Freitas 2006) sinó també l'aprenentatge. Recentment, els jocs seriosos s'han fet servir
en diferents disciplines de l'educació adreçades a joves i adults per iniciar, millorar i
facilitar l'aprenentatge (Squire 2005). En un principi, encara que la gamificació i els jocs
seriosos són molt semblants des del punt de vista conceptual, hi ha una diferència molt
clara: els jocs seriosos són jocs complets amb una única finalitat bàsicament didàctica i,
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en canvi, la gamificació s'utilitza per millorar els processos d'aprenentatge, sense la
necessitat de crear un joc complet en sí mateix, sinó amb la inclusió de determinades
mecàniques de joc per tal de fer l'educació més divertida i motivadora. En aquesta
comunicació ens centrarem en l'ús de jocs seriosos en l'aprenentatge com una tècnica de
suport metodològica.
Els jocs seriosos tenen nombroses avantatges: afegeixen dinamisme, motivació i
competitivitat entre els estudiants, són socialment inclusius i es poden adaptar als
diferents nivells de progrés i coneixement. Tot i que actualment hi ha jocs dedicats a
l'ensenyament de les matemàtiques, la seva qualitat no és suficient per cobrir les
expectatives dels joves i pocs permeten crear missions personalitzades. A més, el docent
depèn de videojocs ja existents, que, en general, no són adaptables als continguts
curriculars o als diferents progressos dels estudiants sense tenir uns certs coneixements
de programació.
En aquesta comunicació es presenta una solució per dissenyar una plataforma que
permeti als educadors definir jocs personalitzats i adaptables a cada alumne, dirigits al
Cicle Superior de Primària. Es presenta un primer patró de jocs seriosos modificables amb
dos exemples concrets orientats a l'aprenentatge del concepte de fraccions i de
geometria, respectivament. Així mateix, es presenta el prototipus d'una plataforma dirigida
al professorat que permet la creació i adaptació d'aquests jocs segons els objectius
docents i perfil de l'estudiant, facilitant així l'anàlisi de les competències assolides i la seva
avaluació curricular.
2.

Jocs seriosos orientats a l'aprenentatge de les matemàtiques

Existeixen diferents tendències educatives en matemàtiques que integren activitats
digitals per treballar diferents conceptes com les fraccions, vistes de figures i perspectives,
càlcul d'àrees, etc. Aquestes activitats digitals estan disponibles en repositoris amb
contingut digital (activitats públiques de l'ARC , CREAMAT - CESIRE , Khan Academy,...).
Generalment, son recursos docents basats en web, utilitzen tabletes i mòbils, on el seus
continguts son activitats dinàmiques, constructives, vídeojocs i vídeos on-line (alguns
exemples es poden veure en la Figura 1).

VRMATH https://vrmath2.net

Geogebra: www.geogebra.org

DragonBox Elements:
www.dragonboxapp.com

Figura 1. Exemples d'activitats digitals de suport a l'aprenentatge de matemàtiques.
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Si ens centrem en jocs seriosos orientats les matemàtiques, també existeixen repositoris
més especialitzats, com EducationalAppStore1, edu3652 entre d'altres, que classifiquen
els jocs per edats i per matèries. En general són jocs que integren els càlculs i les
operacions matemàtiques dissenyades pels desenvolupadors dels jocs, sovint sense unes
mecàniques de joc que els distingeixin de les activitats digitals i en els quals els
professors poden modificar pocs aspectes i continguts del joc.
Actualment, estan sorgint jocs que són parcialment configurables (veure la Figura 2). Per
exemple, a MathDuel, joc on es competeix per a fer càlcul mental, el professor pot graduar
el nivell de joc dels dos jugadors que competeixen. En canvi, a Mathbreakers, joc orientat
a primària, el professor pot crear una aula on els seus estudiants juguen, i donar-lis
diferents activitats a fer durant el joc. Finalment el joc Lure of the Labyrinth, orientat a
l'ensenyament d'àlgebra en primària a partir de puzles que es poden resoldre, el professor
pot anar assignant als estudiants els diferents puzles predefinits. Tot i així, són jocs on el
professor té un conjunt possible d'activitats ja dissenyades, que no pot canviar ni adaptar
internament. Per exemple, si es volen practicar fraccions amb denominadors definits pel
professor, o fer puzles diferents dels que ens proporciona el joc, el professor no pot
retocar el contingut del joc ni canviar-lo de forma fàcil.

MathDuel:
https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=com.m
athduel2playersgame.math
game

Mathbreakers:
https://www.mathbreakers.com

Lure of the Labyrinth

http://labyrinth.thinkport.org/

Figura 2. Exemples de jocs seriosos on el professor pot modificar part del joc.

En resum, els videojocs aplicats al món educatiu i, concretament a les matemàtiques,
presenten certes limitacions que fan que el professor, que generalment té pocs
coneixements de programació, es vegi restringit a utilitzar només els jocs que es disposen
en la xarxa. Aquestes limitacions es poden resumir en els següents punts:
• En general, els jocs són poc flexibles per adaptar el seu contingut i jugabilitat a
cada estudiant i al seu nivell acadèmic, des del punt de vista del professorat.
• Els jocs disponibles no permeten donar una realimentació al docent ja que no
acostumen a estar integrats en un sistema de seguiment o al propi sistema de
gestió de l'aprenentatge de l'escola o institut (per exemple Moodle o Clickedu).
1
2

http://www.educationalappstore.com/app/category/math-apps
http://www.edu365.com/infantil/mates/index.htm
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•

Els jocs disponibles no ofereixen una qualitat visual ni narratives com les que
estan habituats a jugar els alumnes en les seves diferents edats.

En aquesta comunicació s'aborden principalment les dues primeres limitacions que moltes
vegades dificulten la implantació del joc en el aula. A continuació es presenta un patró
d'un joc seriós prou flexible per ser fàcilment modificat i dos exemples de jocs per a Cicle
Superior de Primària, desenvolupats per tres estudiants del grau d'Enginyeria Informàtica
en els seus Treballs Finals de Grau. Tot seguit es presenta una eina online d'edició del
propi joc i de configuració de les sessions, fàcil d'usar i a la vegada flexible i adaptable als
progressos dels estudiants.
3.

Patró de jocs seriosos configurables per a l'ensenyament de matemàtiques

Des del punt de vista del professorat, un joc seriós té definits uns objectius
d'aprenentatge determinats per les competències curriculars del programa docent a cada
etapa. Cada objectiu o conjunt d'objectius d'aprenentatge es pot assolir realitzant un
conjunt d'activitats docents que permeten avaluar el grau en el que l'estudiant ha adquirit
la competència associada a l'objectiu.
Per a tenir en compte aquests components d'aprenentatge, s'ha dissenyat un patró per a
jocs de rol, o RPG (Role Playing Game), en el què els jugadors assumeixen el paper de
personatges en un escenari fictici on han de prendre un paper actiu i realitzar accions dins
d'una narrativa (Harrigan2007). Les accions preses tenen èxit o fracàs segons un sistema
formal de regles i directrius, normalment amb la presència d'un controlador del joc
(Tychsen 2008). Concretament, s'han estudiat els casos per a definir un joc d'aventura
gràfica, en la que la forma de jugar (o gameplay) és resoldre reptes relacionats amb el
context. En el patró de joc proposat, el controlador de joc és el motor del joc que és el
responsable de presentar l'escenari fictici, arbitrar els resultats de les accions dels
personatges segons les regles del joc, i mantenir el flux narratiu per obtenir l'objectiu del
joc. El conjunt d'activitats docents corresponen a campanyes en el joc que el jugador ha
de passar. Per a passar cada campanya, cal realitzar un conjunt de missions que està
formada per un o més reptes. Els reptes són les accions més bàsiques que el jugador fa
en el joc i s'utilitzen per a reforçar els seus continguts didàctics.
Donada una certa narrativa (un viatge espacial, un naufragi en una illa), el patró de joc
seriós que proposem conté els següents components:
• l'objectiu del joc: la narrativa del joc proposa al jugador una fita a assolir, encara
que poden haver objectius secundaris (o missions secundàries) que també es
poden jugar.
• l'entorn virtual o escenari on es desenvolupa el joc i els personatges ficticis del joc.
L'escenari està format per diferents àrees que es poden activar o desactivar per
professor
• les mecàniques i les dinàmiques del joc: venen determinades pel fet de dissenyar
un joc d'aventura gràfica on el gameplay és resoldre reptes relacionats amb
l'entorn fictici del joc i els propis reptes matemàtics. Cada repte es caracteritza per
una sèrie d'atributs que podran tenir diferents valors, definits pel professor.
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•
•

•

el jugador i el tipus d'interacció amb l'entorn virtual. El tipus d’interacció està
caracteritzada per la navegació i exploració de l’entorn (2D o 3D).
la interfície del joc i l'aspecte visual i sonor del feedback pel jugador. El tipus
d’interacció està caracteritzada per la navegació i exploració de l’entorn (2D o 3D).
els punts de seguiment del progrés del jugador en el joc i la monitorització de
cadascun dels jugadors. Per a realitzar el seguiment del progrés de forma
personalitzada, el jugador s'ha d'identificar en el joc.

Donat un patró de joc, el professor pot definir les campanyes que han de dur a terme els
estudiants per a aconseguir l'objectiu del joc, ja siguin en el grup classe o de forma
individual, des de dins i fora de l'aula. Les campanyes són un conjunt de missions i reptes
on el professor pot configurar els diferents valors dels atributs que més tard apareixeran
en el joc. Aquests atributs són característiques com el valor del denominador a treballar
en les fraccions, el grau de dificultat del problema, el tipus de figura geomètrica a
construir, etc.
El patró de joc proposat s'ha aplicat a dos casos d'ús de l'aprenentatge de diferents
competències matemàtiques: (1) un joc per a consolidar i practicar la identificació de
figures geomètriques 2D, l'àrea i perímetre, i els desdoblaments en el pla (Find it, fold it,
build it) i (2) un joc per reforçar el concepte de fracció i equivalències entre elles
(Fracsland).
3.1.

Find it, fold it, build it

L'objectiu d'aprenentatge d'aquest joc és consolidar i practicar la identificació de figures
geomètriques 2D, l'àrea i perímetre, i els desdoblaments en el pla de figures geomètriques
3D. El principal objectiu del joc és construir un poblat d'edificis formats per construccions
on el paper del jugador és ser l'arquitecte/constructor dels edificis. Cada construcció està
formada per peces 3D que poden ser cubs, prismes triangulars, tetraedres, etc.
Una campanya és la construcció d'un edifici 3D per part del jugador. Per a aquesta
construcció, el jugador ha d'aconseguir totes les peces que formen l'edifici. Així una
missió dins de la campanya és aconseguir cadascuna de les peces 3D o 2D que formen
l'edifici. En aquest joc, una missió té associat un repte:
• Si la peça a aconseguir és 2D, els reptes dissenyats estan relacionats amb la
identificació de figures 2D, puzles sobre perímetres i àrees i identificació d'angles o
simetries de figures 2D.
• Si la peça a construir és 3D, el repte és aconseguir la peça construint el seu
desdoblament en la pla a partir de les peces 2D obtingudes. Per donar dinamisme
al joc, es proposen subobjectius (o estrelles) en els reptes com poden ser
finalitzar-los en un temps determinat, sense errors, etc.
La realització de reptes dóna nivell d'experiència al jugador en una competència concreta
(identificació de figures, simetria, àrees i perímetres). Internament, el joc s’adequa al nivell
d'experiència del jugador de forma que els reptes es van complicant a mesura que es fa
més expert en el joc (per exemple, es mostren més objectes a identificar, es posen
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restriccions on posar cares per fer els desdoblaments en el pla...). Addicionalment, a cada
repte, el jugador aconsegueix monedes que li permeten comprar peces i poder avançar
més ràpid en el joc. També s'han inclòs elements sorpreses com bombes que exploten en
alguns reptes, o comodins que donen pistes addicionals. En la Figura 3 es mostren
algunes imatges del joc.

Figura 3. Imatges del joc Find it, fold it, build it. A dalt a l'esquerra es presenta l'edifici a construir en la
campanya (l'Arc Català). En la primera fila es mostren diferents reptes associats a perímetres i a identificació
de figures que permeten obtenir cares dels objecte bàsics. En la segona fila es mostra la interacció per a fer el
desdoblament en el pla de l'objecte bàsic i la posterior comprovació automàtica que fa el controlador del joc.

Inicialment, el jugador s'identifica en el joc i al final de cada campanya, el professor pot
consultar les estadístiques que permeten fer el seguiment del progrés del jugador, en
relació al temps utilitzat, el nombre de reptes aconseguits, l'estat de la campanya, el
nombre d'intents realitzats, etc.
Què pot configurar el professor?
•

•

•

Una campanya: el professor pot definir l'edifici a construir, detallant les figures 3D
que el formen. En l'exemple, s'ha definit l'Arc Català format per 4 cubs i 3 prismes
triangulars.
Les missions: el professor pot configurar les peces bàsiques que formen l'edifici 3D
de la campanya que l'estudiant ha de completar. Per una peça 3D el professor ha
de definir el tipus de cares que la formen (quadrats, triangles, pentàgons, etc.)
indicant el nombre de cada tipus i les regles que segueixen el seu de
desdoblament en el pla. Per exemple, si el professor desitja treballar el
desdoblament del cub en el pla i la seva construcció, cal que defineixi en com a
missió dins de la campanya, la missió de construir un cub, que està format per 6
cares quadrades i que en el procés de desdoblament la regla a aplicar entre dues
cares veïnes és girar una de les cares 90º. Per això el professor definirà la regla
heurística de Quadrat-Quadrat-90º.
El tipus de competència que es vol treballar en les missions 2D i les figures a
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•

3.2.

identificar: actualment s'han definit les competències d'identificació de figures,
simetria, àrees i perímetres. A cada missió 2D es pot configurar el tipus de repte
que farà el jugador segons la/es competència/es a treballar. Per exemple, si es vol
treballar el 100% la competència d'identificació de figures, els reptes que es
mostraran en el joc seran només els relatius a la identificació de figures, adaptantse al nivell d'experiència del jugador en aquella competència.
El tipus d'incentius que es poden donar durant el joc: a cada repte es mostren les
estrelles que es poden aconseguir, relatives al temps que es dóna per fer el repte,
el nombre d'errors que es poden fer sense penalització, etc. Aquestes accions són
configurables pel professor i impacten directament en els premis aconseguits
durant el joc.
Fracsland

L'objectiu d'aprenentatge d'aquest joc és reforçar el concepte de fraccions aplicat a
situacions reals i obrir la possibilitat de reforçar el concepte d'equivalència de fraccions i
operacions entre elles.
El disseny d'aquest joc ha estat el resultat d'un disseny participatiu amb una classe de
sisè de primària de l'Escola del Mar de Barcelona (Rodriguez 2015). En aquest disseny
participatiu, els nens i nenes representaven activament el paper de dissenyadors del
videojoc, paper que els va permetre reforçar el concepte de fracció tot creant i pensant la
història, la mecànica i reptes que definirien el joc seriós final. A partir d'aquest disseny
base, el joc s'ha acabat transformant i depurant en un joc d'aventura gràfica situat en un
món obert (open world) on el jugador pot anar a diferents àrees del joc per a fer els reptes
de fraccions que li ha planificat el professor. En aquestes àrees s'han associat diferents
mecàniques de joc i escenaris o situacions diverses, de forma que el nen o nena pot
realitzar la seva missió en la regió del joc que més li agradi.
El joc es situa en una illa perduda enmig del no res, on el jugador ha naufragat i el seu
objectiu principal és construir un motor per a sortir de l'illa. El jugador va obtenint les
peces del motor durant la seva progressió del joc. La campanya doncs és resoldre un
conjunt de missions per a sortir de l'illa. Cada missió es correspon a una sessió
programada pel professor i està formada per un conjunt de reptes (o Quests), que estan
relacionats amb fraccions. Els reptes estan repartits per les diferents àrees o regions de
l'illa. Alguns dels reptes del joc no estan associat a missions didàctiques sinó que són
missions que afegeixen components de diversió i aleatorietat pròpies d'un joc, com pot ser
salvar un personatge o lliurar al poblat d'un lleó perillós.
El seguiment del joc es fa durant el mateix joc, i al final de cada sessió, el professor pot
analitzar els progressos dels seus estudiants. En la Figura 4 es mostren algunes captures
de pantalla del joc Fracsland.
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Figura 4. Imatges del Fracsland. A dalt a l'esquerra es presenta la interfície del joc, on la vida dels jugadors es
presenta ja en forma de pastís dividit en trossos. La graella marró és on el jugador té les fraccions a jugar.
Aquestes fraccions es poden obtenir de pous que es troben en el joc o fent missions addicionals i serveixen
per superar diferents reptes. La segona i tercera fotografia de la primera línia mostra com el jugador obté una
fracció per haver alliberat d'un lleó al poble i el repte que ha de superar utilitzant les fraccions per acabar de
construir el pont. En la fila inferior es mostra l'escenari de la granja on el jugador pot llaurar plantes havent-les
de regar amb unes certes proporcions o les pot collir amb la fracció correcta.

Què pot configurar el professor?
•

•

•

Les missions: el professor pot configurar el conjunt de reptes que un jugador ha de
resoldre durant el joc, ja sigui en una sessió de classe o a casa. Aquestes
missions poden ser diferents per a cada jugador.
Els reptes: el professor pot configurar el valor dels denominadors a treballar en un
repte determinat i pot determinar la seva dificultat associada. Actualment s'han
considerat tres nivells de dificultat: aplicació del concepte de fracció, l´ús de
fraccions aplicant equivalències i l'aplicació de fraccions fent multiplicacions. Tot i
així és fàcilment extensible a altres tipus de competències associades amb
fraccions.
La personalització dels reptes a cada nen o nena de la classe: el professor pot
definir el nivell de joc que cada jugador podrà fer i els diferents reptes associats a
cada perfil. Addicionalment, un jugador pot guanyar experiència en el propi joc si
segueix practicant fora de la sessió programada pel professor, fet que li
proporcionarà més objectes i guanys dins del joc i el permetrà finalitzar més
fàcilment les missions futures.
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4.

Plataforma de configuració del joc seriós

Per tal de configurar els jocs, s'ha desenvolupat una plataforma web on el professor pot
canviar alguns dels paràmetres del joc. Aquesta plataforma proporciona un entorn fàcil
d'usar pel professor a l'hora de dissenyar una sessió del joc personalitzada per a
cadascun dels estudiants de la classe, facilitant-lis a cadascun d'ells un usuari i una
contrasenya per a accedir al joc. A més, permet el seguiment dels progressos de
cadascun dels participants per adequar futures missions i campanyes. En la Figura 5 es
presenta la interfície web d'edició del joc. Aquesta interfície està connectada a un servidor
que sincronitza la interfície amb el joc, obté informació de les diferents partides que
s'estan realitzant i permet refrescar la informació visible pel professor. S'ha programat el
servidor de tal forma que es comunica mitjançant missatges en format JSON3, que poden
ser fàcilment traduïts a format Scorm o TinCan, per permetre la seva connexió amb
Moodle o Clickedu.

Figura 5. Entorn d'edició de jocs seriosos per part del professor. A l'esquerra es mostra com el professor
pot incloure participants i a l'adreça es mostra la configuració de diferents reptes relacionats amb
fraccions. A cada repte s'indica el denominar de les fraccions a treballar en el joc. Cada fila correspon als
reptes que es generen en el joc per a cada estudiant.

Les etapes de configuració del joc s'han dividit en 5: la definició de la classe, la inclusió
dels estudiants (pot ser un per un o tota la classe), la definició d'una sessió determinada,
la configuració de les missions o quests del jocs i finalment la generació del joc per a cada
estudiant. A més a més, el professor pot veure els progressos del joc al final de cada
sessió referits a cada estudiant permetent-li adaptar els continguts de les noves sessions
a jugar.
5.

Reflexió metodològica i conclusions finals

Els dos jocs seriosos presentats en aquesta comunicació han estat implementat en Unity,
software que permet la generació dels jocs en diferents plataformes, des de iOs, Android
fins a executables en Linux i Windows. El joc Find it, fold it, build it ha estat
desenvolupat conjuntament en els Treballs Finals de Grau dels estudiants Sergi Cebrian i
3

JavaScript Object Notation (JSON) és un format lleuger d'intercanvi de dades
(http://www.json.org/)
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David Rausell. El desenvolupament del joc Fracsland i l'entorn d'edició web, així com la
implantació del servidor han estat realitzats en el Treball Final de Grau per l'estudiant
Cristian Muriel. Tots ells estan finalitzant el grau d'Enginyeria Informàtica a la Facultat de
Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
Actualment la configuració del joc de fraccions està totalment integrada en l'entorn
d'edició, amb comunicacions entre el servidor i el joc basades en format JSON. L'edició
del joc de geometria es realitza a hores d'ara mitjançant fitxers JSON, encara que a mig
termini es preveu la seva connexió amb el servidor per a facilitar la seva edició. Amb
aquesta proposta s'ha presentat una primera aproximació a l'edició fàcil de jocs seriosos
orientats a l'aprenentatge de les matemàtiques que pensem que pot donar un valor afegit
en la metodologia que s'està utilitzant avui en les aules. Valor afegit que es focalitza
fonamentalment en la possibilitat que s'obre al professor de personalitzar tant el contingut
pedagògic del joc, com la planificació de reptes plantejats de forma individual i col·lectiva.
En un futur, es planteja la possibilitat de configurar més aspectes del joc patró, com pot
ser el disseny de l'escenari a partir d'un conjunt d'àrees patrons, així com la inclusió de
possibles personatges controlats o definits per part del professor.
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