
  Zumajo, M 
  Treball Final de Grau 

1 
 

 

ANÀLISI COMPARATIU DE LA 

METODOLOGIA GAMIFICADA 

ENVERS EL MODEL 

TRADICIONAL 

 

Zumajo Flores, Marc 

 

 

 

 

 

 

Treball de Final de Grau 

4t curs 

Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

Tutor del treball: Gonzalo Flores Aguilar 

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 

15 de maig del 2020 



  Zumajo, M 
  Treball Final de Grau 

2 
 

RESUM 

Els objectius d’aquest treball van ser dissenyar i aplicar una Unitat Didàctica (UD) 

gamificada a un grup d’ESO a la classe d’Educació Física, analitzar els efectes 

que comporta aquest tipus de metodologia en l’alumnat i, endemés, comparar 

aquests efectes amb els d’un model d’ensenyament tradicional. Per aquest 

estudi van participar 60 estudiants del 2n curs d’ESO. D’aquesta mostra es van 

diferenciar dos grups, els quals es van anomenar grup control i grup 

experimental. En el grup control es va aplicar el model gamificat i, en el grup 

experimental, la metodologia tradicional. Es va seguir un disseny positivista amb 

dos pre-tests i post-tests als diferents grups i el tipus d’investigació va ser 

quantitativa. Es va elaborar un qüestionari en format escala Likert per avaluar la 

motivació intrínseca de l’alumnat, les necessitats psicològiques bàsiques (NPB) 

i, a més a més, es van sumar els 5 ítems del qüestionari MIFA. Per altra banda, 

també es va elaborar un sociograma per veure el nivell de cohesió grupal abans 

i després de les intervencions amb els dos grups. Els resultats van mostrar que, 

en el grup control, van augmentar totes les subescales de manera significativa 

respecte al grup experimental. De manera que l’alumnat del grup control va 

obtenir més motivació intrínseca durant la intervenció, van valorar de manera 

més positiva les NPB i més alumnes es van plantejar realitzar pràctiques futures 

pel que fa als ítems del MIFA. Per últim, en el grup control es va obtenir més bon 

nivell de cohesió grupal respecte al tradicional després de les intervencions. 

PARAULES CLAU: Cohesió Grupal, Educació Física, ESO, Gamificació, 

motivació intrínseca. 

 

ABSTRACT 

The goals of the study were to design and applicate a Gamificated UD to ESO’s 

group in a Physical Education class, analyze the effects that this methodology 

contribute to the students and, furthermore, compare these effects with a 

traditional methodology. For this study, participated 60 students from the 2nd year 

of ESO. Of these students, differed two groups, which were called the control 

group and the experimental group. The gamificate model was applied in the 

control group and the traditional methodology in the experimental group. It was 
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made a positivist design with two pre-tests and post-tests to the different groups 

and the type of the research was be quantitative. It was elaborated a 

questionnaire Likert to advise evaluate intrinsic motivation of the students, the 

basics psychological needs (BPN) and, in addition, 5 items of the questionnaire 

MIFA. On another hand, it was made a sociogram to see the group cohesion level 

before and after the interventions with the groups. The results showed that, with 

the control group, increases all the subscales significantly than experimental 

group. So, the students of the control group obtained more intrinsic motivation 

during the intervention, valuated positively the BPN and more students were 

raised do future practices regarding MIFA items. Finally, in the control group 

obtained better group cohesion level than experimental group after the 

interventions.    

 

KEY WORDS: Group cohesion, Physical Education, ESO, Gamification, intrinsic 

motivation.   
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1. Introducció 

En aquest apartat justificaré el problema d’estudi i parlaré dels objectius que em 

plantejo per aquesta recerca. 

1.1 Justificació del problema d’estudi 

Primer de tot, cal dir que l’educació està canviant molt en aquests darrers anys, 

les noves metodologies com el treball cooperatiu, l’experimentació i la 

gamificació, entre d’altres, estan substituint a les antigues classes que es 

coneixen com a “tradicionals”, on el mestre realitzava una sessió tipus magistral 

i els alumnes escoltaven la lliçó. Avui en dia ja es comença a veure al mestre 

com un guia dins l’aprenentatge dels alumnes, algú que els ajuda en el seu 

procés d’ensenyament-aprenentatge.  

D’entre totes les noves metodologies apareix el joc, no com un entreteniment, 

sinó com una peça fonamental per a l’aprenentatge dels alumnes. Segons 

Hervas (2008) és necessari recordar que l’ésser humà juga perquè és un ser 

essencialment actiu, per naturalesa. Per això, introduir la gamificació dins les 

aules, pot ajudar a la persona a desenvolupar-se correctament i incentivar la 

seva motivació per la millora del seu rendiment escolar. D’aquesta manera, 

penso que la problemàtica a la qual s’anirà incidint al llarg d’aquest estudi és 

important, ja que, si com bé diuen diferents autors, s’aconsegueix atraure a les 

persones, incidir en els seus pensaments i aconseguir que resolguin problemes, 

pot aportar grans beneficis a la societat.  

Quan parlo que la gamificació pot arribar a aportar aspectes positius a la societat 

actual, em refereixo en l’educació. Tal com defensen molts autors estudiosos 

d’aquesta metodologia, si la gamificació es porta en l’àmbit educatiu, com diuen 

els autors, es podrà aconseguir atraure a l’alumnat d’una millor manera en els 

continguts que vulgui treballar cada professor i, per tant, els i les alumnes tindran 

una millor predisposició (incidència en el pensament del jugador) a l’hora de 

resoldre els problemes plantejats a l’aula. Per complementar la meva visió sobre 

la gamificació en l’actual educació, trobem als autors Monguillot, Gonzalez, 

Zurita, Almirall i Guitert (2015) els quals van aplicar un model basat en la 

gamificació a un grup de 2n d’ESO on es treballaven els hàbits saludables. Els 

resultats que van obtenir a través de qüestionaris mostren que hi va haver un 
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increment de la motivació i, endemés, l’alumnat va adquirir un correcte 

aprenentatge dels continguts que es treballaven. D’aquesta manera, en aquests 

moments de profunds i vertiginosos canvis socials, econòmics i culturals, les 

institucions educatives no s'adapten amb la suficient celeritat a la nova realitat 

dels estudiants actuals. Aquesta situació genera falta de motivació en els 

estudiants amb el consegüent baix rendiment acadèmic a Espanya (Ayuste, Gros 

i Valdivielso, 2012). Aquest fet, per això, resulta indispensable que el docent hagi 

d’implementar accions innovadores i utilitzar nous recursos i estratègies 

didàctiques que li permetin desenvolupar el procés d'ensenyament-aprenentatge 

dels seus alumnes en aquesta societat del coneixement (Clemente, 2014). 

Per últim, cal dir que la intenció principal que té aquesta problemàtica d’estudi, 

segons Díaz i Troyano (2013) és la d’influir en la conducta psicològica i social del 

jugador. Segons l’autor, aquest factor es produeix a causa de la utilització de 

certs elements que estan presents en el joc i que també té adherits la gamificació. 

D’aquesta manera, per concloure aquesta explicació, és important que qualsevol 

metodologia d’ensenyament o model pedagògic que s’imparteixi en educació 

impacti de manera positiva en els i les alumnes per tal que aquests es sentin més 

motivats a l’hora d’afrontar qualsevol assignatura. 

1.2 Objectius 

• Dissenyar i aplicar una experiència gamificada a un grup d’ESO. 

• Analitzar els efectes que comporta aquest disseny als i a les alumnes 

d’ESO motivacionalment, de necessitats psicològiques bàsiques, de 

pràctiques futures i de cohesió grupal.  

• Comparar els efectes del disseny amb els d’un altre de caràcter 

tradicional. 

 

Les hipòtesis que em faig sobre l’estudi i la problemàtica que aquest comporta 

són les següents:  

Hipòtesis 1→ La gamificació incrementa la motivació intrínseca de l’alumnat.  

Hipòtesis 2→ La gamificació aporta efectes positius en la cohesió grupal de 

l’alumnat. 
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2. Marc Teòric 

En aquest apartat es parlarà de conceptes més globals del sistema educatiu i 

cada vegada més s’introduiran punts més específics pel què fa a la problemàtica 

de l’estudi fins arribar a l’aspecte clau d’aquest treball. 

2.1 L’Educació Física del segle XXI 

L'Educació Física (EF) de segle XXI necessita ser replantejada en nombrosos 

aspectes, i un d'ells és el seu ensenyament (López-Pastor, Pérez, Manrique i 

Monjas, 2016). A més, aquests autors exposen en el seu article que l’EF ha 

d’afrontar diversos reptes en aquestes primeres dècades del segle recent. Un 

d’aquests reptes, segons parlen els autors, és el de tenir clares les seves 

finalitats. No obstant això, l’EF de les últimes dècades del segle passat, segons 

els autors sí que tenia més o menys clara la seva finalitat:  

“L'EF s'orientava cap a l'entrenament de les capacitats físiques i habilitats 

motrius de l'alumnat i a una iniciació esportiva molt centrada en aspectes 

tècnics, basada en l'ús de metodologies directives i analítiques i un 

enfocament predominantment dirigit a la competició i al rendiment 

esportiu”. (López-Pastor, Pérez, Manrique i Monjas, 2016: pàg. 182) 

 

Aquesta finalitat de l’EF del segle passat pot ser deguda a la repercussió de 

l’esport en la societat, ja que com ve diuen els autors, aquest objectiu principal 

anava orientat cap al rendiment físic i esportiu. Fent referència a aquesta finalitat, 

personalment penso que avui en dia molts docents segueixen impartint classes 

d’Educació Física amb aquest objectiu encarat cap al rendiment. Aquest fet pot 

ser degut a la falta de coneixements per part dels professors/es, a l’experiència 

d’aquests com a estudiants i/o al poc interès per part dels docents.   

D’aquesta manera, els autors de l’article defineixen 3 reptes clau que s’ha 

d’afrontar l’EF. Aquests 3 reptes són; a) plantejar-se de forma reflexiva i 

sistemàtica què volem que aprengui el nostre alumnat en EF; B) tenir raons 

clares i poderoses sobre el que pot aportar l'EF a l'educació integral de les 

persones; i c) aconseguir definitivament la professionalitat que anem demandant 

durant els últims trenta anys. 
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Pel que fa al primer repte és degut al fet que, segons els autors, tot i el temps 

que fa que es porta a terme aquesta assignatura, els professionals docents 

encara no tenen clar què és el que volen que els seus i les seves alumnes 

aprenguin a les sessions. Aquest fet, a més, pot fer que els i les alumnes tinguin 

una baixa motivació a causa de la poca efectivitat física i motriu. Així doncs, els 

autors de l’article proposen 3 finalitats que hauria de tenir l’EF: 

- El desenvolupament físic-motriu de l'alumnat.  

- La creació i recreació de la cultura física de l'alumnat.  

- La seva aportació al plantejament global de desenvolupament integral de 

l'alumnat, com a ciutadans d'una societat democràtica. 

Els dos primers són específics de l’assignatura, l’últim es pot relacionar amb totes 

les àrees del sistema educatiu. 

Respecte al segon repte que parlen els autors, és important que l’EF es vegi com 

una matèria important per al futur del nen/a. És a dir, com a educadors i 

especialistes en l’Educació Física, hem de fer veure als adolescents i, no només 

als adolescents, sinó que també a les famílies, que aquesta assignatura serveix 

per a alguna cosa, que els coneixements obtinguts en aquesta àrea els poden i 

seria recomanable aplicar-los fora del context escolar pel seu propi benestar. No 

obstant això, si l’EF es basa a preparar atletes, si les sessions d’EF s’orienten 

cap al rendiment fent exercicis repetitius i analítics, es podrà captar l’interès de 

tots els membres de la classe? I, endemés, podrà ser útil pels estudiants en un 

context extraescolar? Segons el meu propi pensament, no. Podrà captar l’atenció 

d’alguns pocs i els servirà per a una quarta part d’aquests interessats fora del 

context escolar. En canvi, si aquesta matèria es centra a preparar als i a les 

alumnes per esdevenir bons i bones ciutadanes, penso que aquests adolescents 

ho veuran més assequible, molts més membres de la classe podran arribar a 

veure la importància i la transcendència que tenen les activitats de les sessions 

d’EF en la vida real i, per tant, els servirà per al seu dia a dia.  

Per últim, fent referència al repte 3, per tal d’aconseguir definitivament la 

professionalitat que s’està demanant durant els últims trenta anys, passa pels 

dirigents del sistema educatiu. De manera que només pugui exercir aquesta 

professió gent qualificada i que ha sofert una educació per exercir aquest càrrec. 
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Aquestes persones podrien ser els graduats en CAFE. Sense anar gaire enrere, 

es posava com a professor/a d’EF a una persona que havia fet esport al llarg de 

la seva vida. Aquesta gent, estava acostumada a realitzar esport per arribar al 

rendiment, per això, l’EF agafava aquesta orientació. No obstant això, com he dit 

abans, aquesta orientació hauria de canviar i, per fer-ho, ha de canviar 

l’educador/a  per tal que hagi rebut la suficient formació per a poder representar-

la i transformar-la davant d’un grup classe. Emperò, fent referència al currículum 

escolar actual basat en competències bàsiques com a conductor del procés 

educatiu, implica canvis en l’àmbit metodològic que repercuteixen tant en la 

manera d’ensenyar del docent com a la manera d’aprendre dels i les alumnes 

(LOE, 2/2006 del 3 de maig). 

Segons Le Mesurier i Corbin (2006), l’EF hauria de promoure a l’alumnat 

experiències que els fes motivar per practicar activitat física en el moment 

present i en el futur, ja que aquesta assignatura té un paper de vital importància 

en la salut i en el benestar de cada alumne. Malgrat això, segons Cardinal, Yan 

i Cardinal (2013), algunes classes d’EF produeix l’efecte contrari i poden acabar 

allunyant als i a les alumnes de la pràctica d’activitat física a causa de sessions 

en les quals no queda reflectida la productivitat d’aquestes i fins i tot semblen 

contraindicades. L’autor Williams (2015), durant les últimes dècades ha 

identificat activitats pròpies de l’EF que el que aconsegueixen és humiliar a la 

resta de companys i companyes que no són suficientment competents per a 

realitzar-les.   

Per altra banda, durant les tres últimes dècades han sorgit a Espanya moltes 

propostes innovadores en EF que poden ser molt útils per anar donant una 

resposta educativament valuosa a aquests reptes. A més, en López-Pastor i Gea 

(2010) citat a López-Pastor, Pérez, Manrique i Monjas (2016) realitza una revisió 

d'aquestes propostes, agrupant-les en cinc grans corrents o tendències. Una 

d’aquestes tendències a les quals fa referència i que poden ajudar a resoldre els 

reptes que en què es troba l’EF actual és la dels models pedagògics. Així doncs, 

dóna importància als models pedagògics per a la millora d’una Educació Física 

necessitada de canvis.  
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2.2 Els models pedagògics 

En aquest apartat de models pedagògics (MP) veurem quin significat té, les 

seves característiques principals i exemples d’aquest models. 

Per tal d’endinsar-nos en els MP, primer de tot, cal entendre què són. Segons 

Fernández-Balboa (2003), citat a Fernández-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-

Pueyo y Aznar (2016), la pedagogia consisteix a ensenyar el caràcter cívic-polític 

de la vida social als alumnes. D’aquesta manera, la concepció educativa del 

docent condicionarà els processos didàctics i, a la vegada, la metodologia 

utilitzada. 

Per altra banda, trobem la definició de Chávez (2008) on defensa que un MP és 

una proposta teòrica que inclou conceptes de formació, d’ensenyament, de 

pràctiques educatives, entre d'altres. Es caracteritza per l'articulació entre teoria 

i pràctica, és a dir, en la manera en què s'obre o disminueix la relació entre una 

i altra i en com es desenvolupa segons les finalitats educatives. 

Així doncs, a través de les definicions anteriors, podem dir que els MP se centren 

en l’aprenentatge, és a dir, en els estudiants i a tot el que els afecta a ells. 

Podríem dir que l’objectiu del MP és el de posar a l’alumne com a centre d’atenció 

en l’educació i, per tant, tot el que l’envolta, ha d’anar en funció d’aquest. 

D’aquesta manera, s’ensorra la idea que el docent és la figura més important del 

sistema educatiu i passa a ser-ho l’estudiant. Per tant, perquè l'alumnat passi a 

ser el principal protagonista del seu propi aprenentatge, la incorporació dels MP 

a les classes d'EF adquireixen un especial interès, tal com afirmen Haerens, Kirk, 

Cardon, i De Bourdeaudhuij (2011).  

Això no obstant, tot i les definicions, trobem diversos tipus de MP, els quals han 

anat evolucionant al llarg dels anys. S’han realitzat diverses classificacions sobre 

diferents tipus de models. Aquestes classificacions inicials les podem trobar en 

Metzler (2005) i Haerens et al. (2011). Tanmateix, hi ha estudis i treballs més 

recents en els quals recopilen alguns dels MP més difosos o més utilitzats 

internacionalment al llarg dels anys en l’àrea d’EF. A més a més, també hi ha un 

estudi de Flores i Prat (2018) que fan referència a aquests tipus de MP, i dels 

quals, n’extrec l’Aprenentatge Cooperatiu (AC); l’Educació Esportiva (EE) i 

l’aprenentatge per projectes (ApP). Endemés, en el mateix article es fa referència 

d’un altre model “acabat d’arribat i en auge” (Flores i Prat, 2018), com és la 



  Zumajo, M 
  Treball Final de Grau 

11 
 

gamificació que, a la vegada, és el model que he fet servir per dur a terme el meu 

estudi en aquest treball de final de grau. No obstant això, Flores i Prat (2018), 

només parlen de l’AC i de la gamificació, ja que són els dos models que han 

utilitzat per al seu estudi.  

Per finalitzar aquest apartat, m’acabaré centrant en la Gamificació. Aquest MP 

és el que he fet servir per dur a terme el meu estudi al llarg d’una UD. Emperò, 

a causa del poc temps que ha durat la meva intervenció no es podria parlar de 

model pedagògic en el meu cas, ni de gamificació, sinó que he realitzat una 

microgamificació i s’hauria de considerar com a metodologia d’ensenyament. 

Malgrat això, aquest tipus de MP podem considerar que es troba en auge, és a 

dir, que a hores d’ara és molt recent la seva aparició i, de moment, s’està fent 

més recerca que aplicació pràctica en els centres educatius. D’aquesta manera, 

encara ara “res és completament cert”, si no que fan falta més estudis i més 

aplicacions pràctiques que ho acabin de verificar. 

2.3 La Gamificació  

Fent referència als anteriors apartats, he parlat de diversos models pedagògics 

els quals són més consolidats i tenen un gran recorregut educatiu. No obstant 

això, el model implantat per a la realització d’aquest estudi no és tan emergent i 

no té tanta experiència com els esmentats anteriorment en l’àmbit educatiu. 

Emperò, hi ha diversos estudis que parlen de la gamificació i, cada autor intenta 

exposar la seva definició. Segons Kapp, Blair i Mesch (2014), la gamificació 

també es coneix amb el terme “ludificació”. Tots dos conceptes provenen de 

l’anglicisme Gamification. Tanmateix, segons Melchor (2012), tot i que aquest 

terme va néixer l’any 2008, no és fins al 2010 quan es comença a generalitzar 

en l’educació, i amb altres àmbits com l’empresarial, el màrqueting, etc. Pel que 

fa als autors que miren de definir què és aquesta metodologia d’ensenyament, 

totes les seves definicions parteixen de la realitzada per 

Deterding, Sicart, Nacke, O'Hara, & Dixon (2011) que li dóna el significat de la 

utilització d’elements del joc en diferents entorns que no són de joc. Entre altres 

definicions també trobem la de la revista Gaming Business Review (2012) on 

parla de la gamificació i la defineix com una pràctica empresarial recent que es 

troba en la intersecció entre el màrqueting, els jocs i la psicologia, per crear 

experiències atractives i emocionants que involucrin el client o usuari. 
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També apareix Gartner (2011), el qual manifesta que la gamificació utilitza 

mecàniques de joc per transformar tasques diàries en activitats lúdiques. Es 

tracta d'oferir al client la sensació que s'està divertint mentre treballa cap a una 

meta basada en recompenses, buscant així un comportament positiu. 

Endemés, es sumen els autors Werbach i Hunter (2013) on expressen que “la 

gamificació és el procés de manipular la diversió per posar-la al servei dels 

objectius del món real” (pàg.38). A la vegada, trobem a Teixes (2014) que va una 

mica més enllà en la seva pròpia elaboració de definir el concepte de gamificació 

i entra en temes de motivació. L’autor diu que “la gamificació és l’aplicació de 

recursos dels jocs (dissenys, dinàmiques, elements, etc.) en contextos no lúdics 

per modificar comportaments dels individus mitjançant accions sobre la seva 

motivació” (pàg. 23). A més a més, la gamificació, tal com la defineixen 

Zichermann i Cunningham (2011), és un procés relacionat en el pensament del 

jugador i les tècniques de joc per atraure els usuaris i resoldre problemes. 

Reforçant aquesta última definició, un altre estudiós del concepte de 

“gamificació” és Kapp (2012), on expressa que és la utilització de mecanismes, 

l’estètica i l’ús del pensament, per atraure a les persones, incitar a l’acció, 

promoure l’aprenentatge i resoldre problemes. Són diferents definicions de 

diversos autors, però totes tenen coses en comú com la d’atraure a les persones, 

el pensament del jugador i resoldre problemes. 

Per altra banda, centrant-nos en l’àmbit educatiu, trobem autors que miren de 

definir-la enfocada en contextos educatius, emperò, les definicions esmentades 

anteriorment agafen gran importància per desenvolupar aquestes. Un d’aquests 

autors és Mora (2013) que diu que la gamificació és una metodologia on el 

professorat elabora un conjunt d'activitats d'aprenentatge, d'acord amb una 

història o narrativa, que inclou un conjunt d'elements de joc (insígnies, premis, 

etc.) per activar el pensament (reptes, competició, etc)., per tal d'enriquir 

l'experiència i modificar positivament els seus comportaments. 

Una altra definició més elaborada és la feta per Fontcubierta i Rodríguez (2014) 

on ens la defineix com “una tècnica que el professor fa servir en el disseny d’una 

activitat, tasca o procés d’aprenentatge (siguin de naturalesa analògica o digital) 

introduint elements del joc (insígnies, límit de temps, puntuació, daus, etc.) i/o 

pensament (reptes, competició) per tal d’enriquir aquesta experiència 
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d’aprenentatge, dirigir i/o modificar el comportament dels alumnes a l’aula” (pàg. 

2).  

Una altra més contemporània com la de Martínez Franco (2017) on defensa que 

la gamificació és un disseny, i plantejament d’activitats, propostes, unitats 

didàctiques, etc., amb determinats elements del joc. 

Per últim, trobem la definició més actual feta per Flores (2019) a la realització de 

la definició de gamificació orientada en l’àmbit educatiu. L’autor ens parla d’una 

“metodologia on s’utilitza una història o narrativa imaginària, com a fil conductor, 

amb la finalitat de consolidar les competències o objectius d’aprenentatge a partir 

de la introducció de les dinàmiques i mecàniques dels jocs o videojocs (reptes, 

missions, recompenses, etc.)” (pàg. 529).  

En general, tots els autors defensen que la finalitat de tot joc que ha de seguir 

l’ideal de gamificació és influir en la conducta psicològica i social del jugador. Els 

autors indiquen que, a través de determinats elements presents en les activitats 

jugades, els jugadors incrementen el seu temps en el joc, juntament amb la 

predisposició psicològica de seguir en aquest. Segons Llopis i Balaguer (2016) 

metafòricament parlant, ens diuen que la gamificació sorgeix com a antídot per 

curar els virus que últimament rodegen l’educació com són la desmotivació, 

avorriment, i falta de compromís, a partir de les dinàmiques, mecàniques i 

components del joc, les quals especifiquen Werbach i Hunter (2012).  

Així doncs, un cop referenciades aquestes definicions, podem definir la 

gamificació orientada a l’educació, com un model d’ensenyament envoltat per 

una narrativa de joc, la qual disposa d’elements propis d’aquest per tal 

d’aconseguir canviar de manera positiva el comportament de l’alumnat. A més, 

a part de tenir elements i característiques pròpies del joc, també conserva un 

rerefons de tècniques psicològiques per aconseguir modificar el comportament 

de l’alumnat. Per complementar aquesta afirmació, els autors Sánchez i Peris 

(2015) ens expliquen que la utilització de les metodologies del joc per «Treballs 

seriosos» és una excel·lent manera d'incrementar la concentració, l'esforç i la 

motivació fonamentada en el reconeixement, l'assoliment, la competència, la 

col·laboració, l'autoexpressió i totes les potencialitats educatives compartides per 

les activitats lúdiques. 

Endemés, un cop vistes les definicions sobre què és gamificació, podem distingir 

entre gamificar i jugar. Per tant, ens referim al mateix quan parlem de gamificació 
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o joc? Segons els autors Hamari y Koivisto (2013) no és el mateix. A més, en el 

seu estudi exposen diverses diferències entre el concepte de gamificació i el joc. 

Aquests són alguns exemples: 

1- La gamificació té com a principal objectiu influir en el comportament de les 

persones, independentment d'altres objectius secundaris com el gaudi de 

les persones durant la realització de l'activitat del joc. 

2- La gamificació produeix i crea experiències, crea sentiments de domini i 

autonomia en les persones dinant lloc a un considerable canvi del 

comportament en aquestes. Els videojocs tan sols creen experiències 

hedonistes pel mitjà audiovisual. 

A part de les definicions, diversos autors ens parlen dels mecanismes que hauria  

d’agafar la Gamificació per tal de fer-la més motivant i vivencial per a l’alumnat. 

Així doncs, Melchor (2012), expressa que les experiències gamificades només 

resulten exitoses si són atractives i desperten interès a l’ull de l’alumnat. 

D’aquesta manera, Fernández-Rio i Flores (2019), reforcen que la Gamificació 

ha de promoure un “clima de classe de mestratge”, ja que interessa que l’alumnat 

realitzi bé la feina sense preocupar-se per superar a altres companys/es, on en 

aquest clima es pugui desenvolupar la “competència”, de manera que els i les 

alumnes puguin veure que adquireixen aprenentatges, les relacions socials, les 

quals es creen a través dels equips creats i, per últim, l’autonomia, es pretén 

realitzar moments on l’alumnat prengui decisions pròpies. D’acord amb aquestes 

premisses, Fernández-Rio i Flores (2020) troben primordial ajuntar la gamificació 

amb l’aprenentatge cooperatiu i, endemés, aplicar una avaluació formativa per 

tal d’assolir els requisits esmentats anteriorment. 

Per altra banda, alguns autors assenyalen que la Gamificació hauria d’integrar 

elements propis del joc. Alguns d’aquests autors són Zichermann (2011) i 

Werbach i Hunter (2012) i ens parlen de diversos elements: 

- “Punts”, que s'atorguen quan es realitza algun tipus d'acció. Creen una 

sensació de progrés per a l'usuari i li donen immediatament informació 

sobre les accions que realitza, correctes o incorrectes. A més ofereixen 

dades de gran valor per als dissenyadors. Es connecten també amb els 

premis. 

- “Insígnies o Badges”, són una representació visual d'un assoliment 

específic dins el sistema gamificat. Zichermann el descriu com un 
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"sistema visual de punts". És un senyal d’importància del que fa l'usuari. 

Poden servir com credencials, per mostrar allò que hem aconseguit. Són 

molt bons per a representar destreses específiques i la seva validesa 

dependrà no només de la institució que l’atorgui sinó de la possible 

existència d'evidències associades a la insígnia. 

- “Taulers de classificació”, permeten als usuaris veure quina posició 

ocupen respecte a la resta. Tant Werbach i Hunter (2012) com 

Zichermann (2011) adverteixen que tot i que poden ser molt motivadors 

també poden generar l'efecte contrari per a aquells que ocupen les 

posicions més baixes fins i tot generant l'abandonament del sistema 

gamificat. És recomanable crear taulers personalitzats on s'associa 

només a l'àmbit relacionat amb l'usuari, de tal manera que es compararà 

només amb els amics o companys que estiguin a seu voltant, sent una 

classificació relativa i no absoluta respecte a tots els usuaris d'un sistema. 

Per altra banda, també trobem un mecanisme que desenvolupa Zichermann 

(2011), que el cataloga com a “sistema basat en punts” i ens diu que existeixen 

diferents sistemes en funció de l’objectiu: 

- Punts d'experiència: indiquen el rang i el rendiment d'un jugador. Certs 

comportaments desitjables dels jugadors. 

- Punts reemborsables: els quals es poden canviar per recompenses 

externes (diners, regals, estat). 

- Punts d'habilitat, poc habituals en sistemes de gamificació. Guanyats per 

accions específiques, per exemple la qualitat de les fotos. 

- Punts de karma, creen un camí de conducta dins d'un sistema enfocat a 

certes activitats. És difícil establir unes diferències respecte als punts 

d'experiència, tot i que se solen associar més a sistemes gamificats 

enfront dels d'experiència. 

- Punts de reputació, són el sistema més complex i solen indicar "Integritat" 

de l'usuari i s'utilitzen per establir un punt de confiança entre parts. 

Per contra, Werbach i Hunter (2012) elaboren tres categories d’elements del joc. 

Aquestes categories són; dinàmiques (aspectes narratius, emocions, límits, 

progressions o interaccions), mecàniques (recompenses, retroalimentacions, 

reptes, competició i cooperació) i components (avatars, insígnies, punts, 

combats, rànquings classificatoris, nivells, equips, etc.). Per tal de fer-ho més 
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clar, entenem per mecàniques als components bàsics del joc, les seves regles, 

el seu motor i el seu funcionament, d'altra banda les dinàmiques són la forma en 

què es posen en marxa les mecàniques; determinen el comportament dels 

estudiants i estan relacionades amb la motivació dels nostres aprenents. 

Finalment, els components són els recursos amb què comptem i les eines que 

fem servir per dissenyar una activitat en la pràctica de la gamificació. 

Fent referència a aquestes mecàniques  plantejades pels diferents autors,  Flores 

(2019) proposa un total de 12 “ingredients” o característiques indispensables que 

ha de complir un bon model de gamificació: 

1. Món – Narrativa: És l’espai imaginari on es desenvolupa l’experiència.  

2. Missió – Reptes: Són tasques que ha d’aconseguir superar l’alumnat 

orientades al món/narrativa escollida. 

3. Nivells: Són llocs on ha d’arribar l’alumnat passant abans pels diferents 

reptes proposats. Pot ser un mapa on els i les alumnes puguin veure i 

saber com van i per on passen. 

4. Jugadors – Equips: Grups d’alumnes on escullen el nom d’equip amb 

relació a la temàtica de la narrativa. 

5. Jugadors – Equips: Grups d’alumnes on escullen el nom d’equip amb 

relació a la temàtica de la narrativa. 

6. Recompenses: Recompenses o premis que adquireixen els i les alumnes 

per cada repte i nivell superat amb relació a la narrativa. 

7. Punts d’experiència i béns: Algun premi relacionat amb la narrativa que 

adquireixen els alumnes i els ajuden a passar de nivell. 

8. Punts d’experiència i béns: Algun premi relacionat amb la narrativa que 

adquireixen els alumnes i els ajuden a passar de nivell. 

9. Classificació: Taulell de posicions de cada equip. 

10.  Esdeveniments especials: Sorpreses per trencar amb la rutina de la 

classe. 

11.  Àrea social: Espai on es desenvolupa la narrativa. 

12.  Medalles – Premis: Premis finals per l’aconseguit durant el transcurs de 

la narrativa.  

 

Per acabar de concloure aquest punt, s’ha parlat molt de què la gamificació 

comporta una motivació en els i les alumnes i, per tant, un canvi de 
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comportament en l’alumnat per tal d’aconseguir que aquests s’interessin més pel 

seu propi aprenentatge acadèmic. No obstant això, és veritat que aquesta 

metodologia d’ensenyament altera la predisposició dels i les alumnes respecte a 

l’assignatura? A què pot ser degut aquest canvi? Quin efecte produeix en els i 

les estudiants? Aquest efecte es troba al cervell, la qual cosa fa que entrem en 

termes de neurociència. 

2.4 Efectes de la gamificació 

Segons Ayén (2017), ens diu que “la gamificació pretén generar en l’alumnat les 

mateixes emocions i sentiments que senten amb els jocs que els aficiona, amb 

la finalitat d’enganxar-lo al procés d’aprenentatge. Es tracta d’intentar reproduir 

a la classe la màgia, els somnis, la sensació de superació, la desconnexió 

mitjançant realitats de ficció diferents de les quotidianes” (pàg. 8). 

Després d’exposar què és la gamificació i què necessita perquè sigui 

denominada com a tal, podem parlar sobre recerques de diversos autors i 

autores que han realitzat una aplicació utilitzant aquest MP en diferents grups 

d’educació secundària en els quals es poden veure els efectes que aquesta 

metodologia ha aportat a l’alumnat. Aquests treballs mostren la metodologia que 

han utilitzat, quin ha estat el grup experimental, què volien analitzar a partir de la 

implantació de la gamificació i, finalment, quins han estat els seus resultats. 

Així doncs, hi ha l’estudi de Pérez (2016), el qual ens parla de la gamificació que 

va dur a terme en un grup de 4t d’ESO en l’assignatura de física i química. Els 

resultats de l’article mostren que hi ha hagut un increment del rendiment 

acadèmic per part de l’alumnat en qüestió amb aquest model emprat. A la 

vegada, Hanus i Fox (2015) entre d’altres, posen molt d’èmfasi en el fet que 

l’alumnat s’involucra de manera significativa amb l’aplicació d’aquesta 

metodologia, ja que s’augmenta la seva motivació a causa dels sentiments i 

emocions positives que experimenten.  

Per altra banda, es troba a Monguillot, Gonzalez, Zurita, Almirall i Guitert (2015) 

els quals van aplicar un model basat en la gamificació a un grup de 2n d’ESO on 

es treballaven els hàbits saludables. Els resultats que van obtenir a través de 

qüestionaris mostren que hi va haver un increment de la motivació i, endemés, 

l’alumnat va adquirir un correcte aprenentatge dels continguts que es treballaven. 
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Seguint en aquesta tendència, hi ha les aplicacions de gamificacions fetes pels 

autors Pérez-López, Rivera García i Trigueros (2017, 2019) i, tant en els dos 

casos, els resultats obtinguts és l’augment del nivell de compromís i el grau de 

motivació cap a l’assignatura segons els mateixos participants. A més a més, 

Flores (2019) en l’elaboració del seu model de gamificació anomenat “Super 

Mario Bros” aplicat a estudiants universitaris, mostra els mateixos resultats que 

Pérez-López, Rivera Garcia i Trigueros (2017, 2019) i que Monguillot et al. 

(2015). Respecte a l’estudi de Cortizo et al. (2011), afirmen que la gamificació 

produeix una millora pel que fa a la col·laboració i a la resolució de problemes 

que es presenten a l’alumnat. Aquest fet és a causa que amb el model gamificat 

disminueix la por a equivocar-se i, d’aquesta manera, el rendiment acadèmic pot 

resultar beneficiat.  

Tanmateix, per contra, trobem l’estudi de Carrasco, Matamoros i Flores (2019) 

on van aplicar un model de gamificació als i a les alumnes de batxillerat d’un 

institut de Barcelona i el van comparar amb un model tradicional aplicat a una 

altra classe de batxillerat. Els resultats obtinguts d’aquest estudi mostren que la 

gamificació millora el rendiment acadèmic de l’alumnat, però no aconsegueix 

millorar la motivació d’aquests. Emperò, diuen que aquesta falta de motivació pot 

estar condicionada a l’acció docent. A més, els autors Chan, FuiHoon, Liu i Lu 

(2018) expressen que no sempre s’aconsegueixen millores significatives entre 

l’alumnat.  

Fent referència a la definició sobre què és la gamificació de la revista Gaming 

Business Review (2012) esmentada anteriorment, ens parla del fet que aquesta 

metodologia d’ensenyament utilitza tècniques psicològiques per a enganxar al 

client i, en el cas de l’educació, a l’alumne, en el que es vol. En el cas de 

l’educació, altra vegada, en l’aprenentatge de continguts. Per aquest motiu, la 

neurociència (estudi del cervell) i educació, són conceptes que poden i haurien 

d’anar lligats per tal de conèixer què incentiva més i quin tipus de vivències 

produeixen canvis positius a escala neuronal per tal de portar a l’alumnat i fer-lo 

interessar cap al seu propi aprenentatge i els objectius del/la docent. De manera 

que si es fusionen aquests dos termes, estem parlant de “neuroeducació”. 

La neuroeducació, segons Gómez (2018) citat a Martínez (2019) consisteix a 

aplicar la neurociència a l'àmbit de l’educació amb l'objectiu de millorar els 
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processos educatius, és a dir, es basa en com funciona el cervell per optimitzar 

l'aprenentatge.  

Diferents estudis defensen que el joc produeix dopamina (és el neurotransmissor 

encarregat de les situacions que produeixen plaer). Així doncs, si s’ajunta 

l’educació amb les característiques pròpies del joc com reptes, proves, 

recompenses, béns, etc., podem aconseguir que els i les alumnes desprenguin 

dopamina i, per tant, relacionin el plaer amb l’aprenentatge acadèmic. Per tant, 

si durant el transcurs del seu aprenentatge tenen sensacions de plaer, 

aconseguirem que l’alumnat obtingui més motivació i millor predisposició a l’hora 

d’afrontar l’assignatura.  

Per aquest motiu es diu que la gamificació utilitza tècniques psicològiques, ja que 

conté coneixements de neurociència i els aplica per alterar el comportament de 

l’alumnat i que aquest esdevingui protagonista del seu propi aprenentatge i que, 

per tant, augmenti el seu interès cap a l’educació.  

Segons Mora (2014) citat a Martínez (2019), la neuroeducació necessita 3 factors 

determinants perquè aquesta produeixi aprenentatge en l’alumnat; l’emoció, la 

motivació i l’atenció. D’aquesta manera, Mora es qüestiona tota classe de 

metodologia que no comporti el component de l’emoció. A la vegada, aquest 

primer factor comporta el següent factor determinant per a l’aprenentatge com 

és la motivació, ja que si volem que l’alumnat mostri una predisposició positiva 

davant l’aprenentatge, s’haurà de proporcionar una dosis de novetat, interès, 

sorpresa, etc., la qual cosa portarà, també el tercer factor determinant que és 

l’atenció. 

“A nivell fisiològic, les connexions neuronals s'activen gràcies als estímuls 

que provoca la curiositat i l'interès per aprendre o resoldre una activitat, 

així, es produeix un avançament de la recompensa o plaer de la qual 

s'encarrega el nostre sistema límbic o emocional. Això comporta un 

resultat final esperat i és que allò que ens emociona, motiva i prestem una 

atenció adequada, s'arxiva dins la nostra memòria que la podem definir 

com el procés d'emmagatzematge d'informació que propiciarà 

l'aprenentatge, a través de la selecció i adaptació d'aquesta informació a 

una situació concreta”. (Martínez, 19: pàg. 73).  
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En la diversa recerca que he anat trobant sobre el concepte de la “gamificació”, 

tots i cadascun dels autors parlen de motivació. En molts dels estudis trobats 

sobre implantacions de gamificacions a diversos tipus d’alumnats, s’arriba a la 

conclusió que, aquesta metodologia d’ensenyament, fa augmentar la motivació 

dels i les estudiantes envers l’assignatura. Sota aquestes premisses, Llopis i 

Balaguer (2017) ens diu que la gamificació educativa incideix en aspectes 

emocionals, motivacionals i comportamentals de l’alumnat a causa del 

convertiment del procés d’ensenyança-aprenentatge en un element atractiu. A 

més a més, la majoria dels autors esmentats anteriorment, assenyalen que la 

gamificació acostuma a generar un alt compromís en l’alumnat i una millor 

implicació i motivació cap a l’assignatura. D’aquesta manera, els resultats 

obtinguts en molts estudis sobre el model gamificat ens mostren que els i les 

alumnes es senten més motivats, la qual cosa fa que es produeixi més atenció a 

l’aula a causa de la gran emoció que aquesta metodologia inspira. A més a més, 

el concepte de “motivació”, segons Mora (2014) citat a Martínez (2019), és un 

factor clau que hauria de tenir tota metodologia d’ensenyament. 

2.5  La motivació  

Alcalde (2019) ens parla de la motivació començant per l’etimologia de la 

paraula. Aquesta, ve del terme llatí motivus, que significa “moviment”. Així doncs, 

podem dir que algú està motivat si es veu mogut per realitzar alguna cosa i si 

alguna cosa li mou a portar a terme una determinada acció. L’autora ens diu que 

les persones som com objectes, ja que tenim la inèrcia d’aturar-nos. D’aquesta 

manera, si en l’educació, alguna cosa no resulta motivant per l’alumnat, aquest 

se li farà costa amunt realitzar determinades activitats. Per tant, el professorat 

hauria de buscar alguna estratègia que incidís de manera positiva en la motivació 

dels i les alumnes perquè aquests es sentin moguts a realitzar certes activitats 

acadèmiques.  

Centrant-nos en l’EF, la importància que té el desenvolupament de la motivació 

en aquest determinat context escolar és un tema que ha estat analitzat des de 

diferents perspectives, de manera que són variats els enfocaments que han 

intentat donar una explicació amb relació al que mou als i les alumnes a practicar 

en les classes d’EF en les diferents edats. Segons Moreno, Silvera i Conte 

(2013), consideren que el comportament motivat depèn de tot un conjunt de 
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factors lligats a la persona, al context en el qual practica i a la tasca a dominar. 

També es pot trobar una certa semblança amb el que diu Nicholls (1984) citat a 

González-Cutre, Sicília i Moreno (2008), on expressa que la motivació i la 

percepció de l’èxit que l’alumnat troba a les classes d’Educació Física sorgeixen 

de la interacció del practicant amb el seu entorn, orientant la seva conducta cap 

a l’assoliment d’una meta de manera racional. A més a més, Moreno-Murcia, 

Cervalló, Montero, Vera i Garíca-Calvo (2012), també van trobar una relació 

positiva entre el que s’ha comentat anteriorment i, per tant, assenyalen la 

necessitat de què els docents aconsegueixin crear en les seves classes 

d’Educació Física un determinat clima, orientat a la tasca, on prevalgui el 

compromís i la superació personal amb la finalitat que els escolars millorin la 

seva percepció de competència.  

Així doncs, podem dir que els autors esmentats anteriorment que han estat 

estudiant el concepte de la motivació i tot el relacionat amb ella, defensen que el 

context en què es troba el noi o noia en les classes d’EF influeix de manera 

important en sentir-se motivat. Relacionant-ho amb la gamificació, un ingredient 

important que ens parlava Flores (2019) i tots els altres autors estudiosos 

d’aquest MP, és el context, la narrativa en la qual l’alumnat es submergirà durant 

les seves classes amb la finalitat d’influir en la motivació dels escolars i que 

aquests es sentin atrets i còmodes a l’hora d’assolir les competències 

proposades.   

Per altra banda, trobem als autors Deci i Ryan (2000) que parlen de la motivació 

i en distingeixen dos tipus; la motivació autodeterminada, on altres autors la 

denominen motivació intrínseca i la motivació no autodeterminada, on altres 

autors la nomenen motivació extrínseca. De tot això en parlen al seu estudi 

anomenat “La teoria de l’autodeterminació (TAD)”. Aquesta teoria ha mostrat la 

seva utilitat per explicar la influència de processos motivacionals presents en les 

classes d’EF en la conducta de l’alumnat. Emperò, atenenint-nos a la rellevància 

del component qualitatiu de la motivació, la TAD planteja l’existència d’un continu 

establert en funció del grau de voluntarietat implícit en les diferents formes de 

motivació que l’integren (intrínseca i extrínseca). Així doncs, quan una 

determinada activitat (en aquest cas les classes d’EF) es realitza per pròpia 

decisió, els autors parlen de motivació autodeterminada (intrínseca). En canvi, 
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quan aquesta activitat es realitza en resposta a una font de pressió, Deci i Ryan 

(2000) parlen d’una motivació no autodeterminada (extrínseca). 

2.5.1 Motivació intrínseca 

La motivació intrínseca procedeix de dins les persones i les mou a l’acció per 

principis, valors, per un raonament propi. Això és, no necessita ser impulsada 

des de fora a través de premis o càstigs (Valera, 2013. Citat a Alcalde, 2019). En 

definitiva, l’ideal de la motivació intrínseca és que algú faci alguna cosa per desig 

propi (Teixes, 2014). A més a més, el mateix Teixes (2014) defensa que l’element 

individual més important perquè els objectius que es desitja obtenir es 

mantinguin en el temps, és la motivació intrínseca. En relació amb la definició 

dels autors sobre motivació intrínseca acabada d’explicar, podem dir que 

aquesta és allò que “volem fer” i, a la vegada, ens genera plaer. Les teories que 

defensen aquest tipus de motivació són les teories conductistes, ja que intenten 

determinar el que realment succeeix dins la ment de les persones. Es basen en 

el concepte que els éssers humans són “inherentment proactius i guarden un fort 

desig interior de creixement”. Així doncs, tal com diu l’autora, aquests motivadors 

interns necessiten un entorn extern que els ajudi en aquesta tendència innata.  

A més a més, segons Deci i Ryan (2000), la motivació intrínseca representa la 

forma de motivació més autodeterminada. De manera que el motiu que condueix 

a realitzar l’activitat és el plaer i la satisfacció que aquesta aporta. 

2.5.2 Motivació extrínseca 

Segons Werbach i Hunter (2013), la motivació extrínseca es refereix a factors 

externs a la persona que la fa moure a l’acció per premis, felicitacions, càstigs, 

diners, etc., però aquest tipus de motivació és més temporal, és a dir, arriba un 

moment que s’esgota. Fent referència a aquesta explicació, podem definir la 

motivació extrínseca com “haver de fer”. D’aquesta manera, hi ha alguna cosa 

que ens obliga a moure’ns i, tot i que pot motivar, al llarg del temps aquesta 

motivació pot anar marxant més fàcilment.  

El fonament psicològic de la motivació extrínseca, segons Werbach i Hunter 

(2014), és el conductisme. El “conductisme” és una teoria dominant a mitjans del 

segle XX, basada en la idea que tant els animals com les persones responem a 

estímuls externs de manera predeterminada. Així doncs, en aquesta teoria, 
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l’alumnat es veia motivat a través d’estímuls externs que els feien moure a 

realitzar determinades accions (motivació extrínseca). 

Segons Deci i Ryan (2000), la motivació extrínseca implica que l’activitat es 

realitza atenent més a raons instrumentals que a les inherents a l’activitat. 

Endemés, els autors ens diuen que aquest tipus de motivació inclou 4 

regulacions motivacionals; la regulació integrada (l’estudiant realitza EF perquè 

ha integrat l’activitat dins dels seus valors i estil de vida), la regulació identificada 

(l’estudiant realitza EF perquè reconeix els beneficis de l’activitat), la regulació 

introjectada (l’estudiant realitza EF per evitar sentiments de culpabilitat i 

vergonya) i la regulació externa (l’estudiant realitza EF per obtenir una 

recompensa o evitar un càstig). Aquestes regulacions estan ordenades de major 

a menor internalització.  

Per acabar de concloure el punt, un exemple que proposa Alcalde (2019) per 

aclarir els dos tipus de motivació en un context educatiu és que, els professors 

desenvolupen el seu treball intentant motivar els estudiants amb alguna cosa 

més que amb les qualificacions, recompenses o càstigs (motivació extrínseca), 

buscant la manera que s'interessin en els continguts (motivació intrínseca). 

Pel que fa al tema de la gamificació, ve a ser el mateix. Aquest model pedagògic 

conté factors de motivació extrínseca per tal que ajudin a incidir en la motivació 

intrínseca de l’alumnat i no senti que ha de fer coses per guanyar recompenses, 

sinó que senti que realment les vol fer. 

2.6 Cohesió grupal 

Segons López (2011) El concepte de cohesió grupal ha canviat passant d'un 

concepte simple a un multidimensional, dinàmic i que ha de ser estudiat en cada 

context social. En aquest sentit, la definició sobre cohesió que ve sent més 

utilitzada és la proposta per Carron, Brawley i Widmeyer (1998) citat a López 

(2011), que defineix la cohesió com: 

“Un procés dinàmic que es reflecteix en la tendència del grup a mantenir-

se i romandre unit en la recerca dels seus objectius instrumentals i / o per 

a la satisfacció de les necessitats afectives dels membres”. (Carron, 

Brawley i Widmeyer, 1998. Citat a López, 2011: pàg. 213). 
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D’aquesta manera, fent referència a l’anterior definició, podem dir que sense una 

bona cohesió en un grup, aquest se’ls farà més difícil arribar als objectius en 

comú que el professorat proposi, ja que les relacions interpersonals no seran les 

més afectives i pot crear problemes de comunicació.  

Segons Valverde (2001) citat a López (2011), podem observar uns factors que 

col·laboren a crear la cohesió dels grups: 

 1. Freqüència de les interaccions. 

 2. Naturalesa de l'entorn exterior. 

 3. Exclusivitat de pertànyer al grup. 

 4. Homogeneïtat del grup. 

 5. Maduresa del grup. 

 6. Claredat dels objectius de el grup. 

 7. Èxit. 

Segons López (2011), la cohesió proporciona un major aprenentatge, una major 

satisfacció amb el joc i amb els companys, major productivitat, millor 

comunicació, més sentiments de seguretat, major adherència al joc, etc. Per tant, 

mitjançant la cohesió en els grups de joves estudiants s'aconseguirà tant una 

millora de les seves relacions interpersonals com un major benestar en el joc. A 

més a més, s'hipotetiza una relació positiva entre la cohesió i el clima 

motivacional d'implicació a la tasca i una relació negativa entre la cohesió i el 

clima motivacional d'implicació a l'ego.  

Un factor que incideix a millorar aquesta cohesió grupal, segons Briones i 

Tabernero (2005) és la cooperació. Les autores duen a terme un estudi 

experimental utilitzant grups heterogenis (com s’ha esmentat anteriorment que 

aquest factor ajudava a millorar aquesta cohesió). En l’estudi es posa de manifest 

que quan al grup se li forma seguint una aproximació cooperativa que emfatitza 

la participació activa en l’aprenentatge, resulten afavorits processos com la 

comunicació i la cohesió social.  

Un altre factor que incideix en la cohesió grupal, però de manera negativa és la 

pressió temporal i així ho afirmen Garcia, Caballer i Peiró (2002) en l’estudi que 

van realitzar. Malgrat això, només efecte negativament quan hi ha una major 

interdependència entre els membres del grup i/o en condicions de comunicació 

cara a cara. En canvi, segons els autors, quan existeix una baixa 

interdependència entre les relacions grupals i/o la comunicació és mediata 
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(videoconferència o via correu electrònic) la pressió temporal no afecta 

negativament a la cohesió de grup.  

Per concloure aquest punt, doncs, és important que si volem que l’alumnat estigui 

al màxim motivat per als continguts acadèmics, un aspecte important a reforçar 

és la cohesió grupal. D’aquesta manera, com a educadors, hem de vetllar per tal 

que tots i cadascun dels grups millori la seva cohesió a través d’activitats, 

tècniques, o exercicis extraescolars proposats pel professor/a per tal 

d’incrementar aquesta cohesió i fer-la el màxim positiva possible. Un exemple 

d’aquestes activitats i tècniques que el professor ha de tenir en compte per a la 

millora de la cohesió grupal és l’aprenentatge cooperatiu i el fet de minimitzar la 

pressió temporal  en l’entrega de treballs tal com afirmen els beneficis que 

aquests aspectes comporten els autors esmentats anteriorment en els seus 

estudis. 
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3. Metodologia 

En aquest punt del treball faré referència del paradigma utilitzat, de l’enfoc 

metodològic que ha agafat el meu treball (estudi de casos, investigació acció, 

etc.), dels participants que han contribuït a la realització del meu estudi, la tècnica 

de recollida de dades que utilitzo per obtenir els resultats i, per últim, com analitzo 

aquestes dades. 

3.1 Paradigma 

Segons Guba (2005), ens diuen que un paradigma engloba ontologia (la 

naturalesa de la realitat), epistemologia (l’accés a aquesta realitat) i metodologia 

(els millors mitjans o pràctiques per guanyar coneixement sobre aquesta realitat). 

El paradigma en el qual es regeix aquest treball és el positivista, ja que, es 

busquen fets o causes amb independència de l’estat subjectiu de l’individu i es 

basa principalment per l’ús de la metodologia quantitativa (l’anàlisi estadístic). 

Fent referència a Guba (2005), l’ontologia del paradigma positivista és únic i 

universal. L’epistemologia que comporta aquest paradigma és l’objectivitat (es 

separa la realitat i l’individu que hi accedeix) i, pel que fa a la metodologia, el 

paradigma positivista es preocupa per la validesa i la fiabilitat de les dades i, la 

investigació que es relaciona amb aquest tipus de paradigma és la quantitativa.  

Centrant-me amb l’estudi realitzat, utilitzo un paradigma positivista amb un tipus 

d’investigació quantitativa, ja que la meva recollida de dades es basa en 

qüestionaris per mesurar el grau de motivació intrínseca de l’alumnat i en 

sociogrames per veure el nivell de cohesió grupal que contenen els alumnes 

abans i després de la meva intervenció i comparant-ho amb un altre grup. 

D’aquesta manera, es posa tota la importància de les conclusions en els resultats 

obtinguts a través d’aquests qüestionaris i sociogrames duts a terme pels i les 

alumnes participants d’aquest estudi.  

3.2 Enfoc metodològic: Investigació – Acció  

Per tal de definir el concepte d’investigació – acció trobem diversos autors com 

ara Elliot (1981) on defineix aquest concepte com l’estudi d’una situació social 

per tractar de millorar la qualitat de l’acció en la aquesta.  
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També hi ha la definició de l’autor Ebbutt (1983) on diu que la investigació- acció 

és un estudi sistemàtic orientat a millorar la pràctica educativa per grups de 

subjectes implicats a través de les seves pròpies accions pràctiques, i de reflexió 

sobre els efectes de tals accions.  

Per últim, se suma a aquesta definició l’autor Kemmis (1985) que ens parla una 

forma d’indagació autoreflexiva dels participants (mestres, estudiants o directors, 

etc.) en les situacions socials (incloent-hi les educatives) per tal de millorar la 

racionalitat i la justícia de:  

a) les seves pròpies pràctiques socials o educatives  

b) la comprensió d’aquestes pràctiques  

c) les situacions i institucions en les quals aquestes pràctiques es realitzen (aules 

o escoles) 

Fent referència a aquestes definicions, podem dir que la investigació-acció 

implica la transformació i millora d’una realitat educativa. A més, parteix de la 

pràctica, de problemes pràctics. És una investigació emmarcada en una realitat 

concreta, des de l’òptica de la gent que la viu i la pateix i, endemés, vol un canvi 

social i una millora.  

3.3 Participants 

El mostreig es compon d’un total de 60 alumnes (30 noies i 30 nois) en un rang 

d’edat de 13-14 anys, matriculats al 2n curs d’ESO d’un institut del centre de 

Catalunya de l’assignatura d’Educació Física. Els alumnes van ser escollits a 

l’atzar pels docents del centre i d’aquests 60 alumnes es diferencien dos grups; 

grup control i grup experimental. En el grup control es va aplicar la metodologia 

d’ensenyament anomenada “Gamificació” i en el grup experimental es va aplicar 

una metodologia més tradicional. Cap dels alumnes havia experimentat la 

Gamificació amb anterioritat. No obstant això, el docent participant l’havia pogut 

experimentar l’any abans com a alumne a la carrera de CAFE a l’assignatura de 

Didàctica II tot i que mai havia tingut una experiència així com a professor. Tot i 

això, el docent participant es va haver de formar abans d’elaborar i aplicar 

aquesta metodologia amb la finalitat d’adquirir la suficient informació sobre 

aquesta per a poder-la dur a terme de la millor manera possible en les seves 
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pràctiques. Es va realitzar una investigació predictiva, ja que es pronosticaven 

fenòmens futurs basats en la interpretació dels suggeriments derivats de la 

investigació explicativa (marc teòric), on un grup de participants que posseeix 

unes característiques específiques (en aquest cas, cursar a 2n d’ESO del centre 

en qüestió) és seleccionat com a objecte d’estudi per obtenir informació en un 

moment concret (en aquest cas, en finalitzar el programa d’intervenció).  

3.4 Programa d’intervenció 

El meu programa d’intervenció, com he dit anteriorment, es va dirigir a dos grups 

de 2n d’ESO d’un institut de la província de Barcelona en l’assignatura d’EF. 

Durant el transcurs de la meva intervenció es va realitzar una Unitat Didàctica 

(UD) de corda doble en cadascun dels grups d’aquest curs. Tanmateix, en el 

grup experimental vaig utilitzar una metodologia tradicional per a l’ensenyança 

d’aquests continguts. Per altra banda, per impartir els continguts necessaris per 

acabar realitzant salts a la corda doble al grup control vaig fer ús de la 

metodologia de la gamificació. El fet d’utilitzar tot un grup-classe responia a la 

intenció dels autors d’investigar els efectes de la Gamificació en un context no 

modificat, amb la finalitat de comprovar el seu impacte i viabilitat de manera més 

real.  

Durant aquesta UD gamificada, es va utilitzar com a fil conductor els ingredients 

necessaris descrits per Flores (2019), els quals feien referència a elements 

propis del joc que ha de tenir una correcta Gamificació tal com defensen 

Werbach i Hunter (2012). L’íntegra implementació de l’assignatura es va basar 

en una experiència educativa centrada en la Gamificació, dins del marc de 

l’avaluació formativa, denominada “Dragon Ball”. Cal dir que aquesta experiència 

va causar un canvi important dins l’estructura de l’assignatura, ja que fins 

aleshores, les classes s’impartien de manera tradicional (exercicis repetitius, 

centralització de capacitats físiques, estímul-reacció, etc.), emperò, no va alterar 

l’ensenyança dels continguts. En la taula 1 es pot veure clarament les 

particularitats més íntimes de “Dragon Ball”,  ja que estan sintetitzats la majoria 

dels ingredients que parla Flores (2019) i algun element que esmenten Werbach 

i Hunter (2012), una breu descripció i una il·lustració que ajuda a entendre-ho.  
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Taula 1. Resum descriptiu dels ingredients clau del projecte “Dragon Ball”.  

Ingredients  Descripció Il·lustració 

1. Món-Narrativa Mítica sèrie d’anime anomenada “Dragon 

Ball” 

 

2. Missió-Reptes L’objectiu final del projecte consisteix en 

ajudar als Guerrers Z a trobar les 2 boles de 

drac que els hi falta per tal de que aquests 

puguin ressuscitar al seu amic Krillin. Per 

aconseguir-ho serà necessari superar un 

conjunt de missions (en total 2). Aquestes 

missions es tracten de vèncer a personatges 

malvats de la sèrie. 

 

3. Nivells Basant-nos en els continguts a aprendre en 

la UD, s’han generat 3 nivells o fases abans 

de la batalla final. Cada repte a superar són 

activitats relacionades amb el temari i els 

resultats de l’assignatura 
 

4-5. Equips Seguint les característiques de l’AC es van 

realitzar grups petits i heterogenis en funció 

dels resultats d’un sociograma passat abans 

de la meva intervenció. Cada grup 

corresponia a un personatge del joc i tenien 

una fitxa amb el seu personatge per 

desplaçar-se per la taula classificatòria.   

6. Recompenses Mongetes màgiques: Al finalitzar cada repte 

s’atorgaven mongetes màgiques en funció 

de la feina feta. Per passar de nivell es 

requeria un mínim posat pel docent 

participant. Si no es superava es podia tornar 

a intentar a la següent sessió.  
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Punts extres: Si es venia a classe (0,5p), es 

portava roba adequada (0,25p) i es tenie una 

actitud activa (0,25p) cada membre del grup 

sumava un punt i cada punt representava 

una casella que podien avançar en la taula 

classificatòria.  

 

 

 

7-8. Àrea social Es va crear un instagram de la classe de 2n 

ESO A per tal de penjar fotos de les diferents 

activitats realitzades durant les sessions i, 

endemés, per tal de que els i les alumnes 

poguessin participar i veure el treball 

realitzat. A més a més, es van proposar 

activitats extres en aquesta aplicació 

orientades als continguts acadèmics, tot 

seguint la narrativa de “Dragon Ball”.  

 

 

 

 
 
 

9. Classificació Visualització dels jugadors i dels nivells a 

l’aula a través d’un mural (taula 

classificatòria). No servia per destacar a 

vencedors o perdedors sinó perquè grup 

s’ubiqués a la zona on es trobava durant el 

desenvolupament del joc 

 

 

10. Esdeveniments 

especials 

3 esdeveniments especials en total: Flash-

mob, cerca de mongetes màgiques pels 

patis de l’institut, i torneig final (batalla entre 

els equips) 
 

11. Premis Es va atorgar un premi final a l’equip 

guanyador del torneig i a tots els equips que 

van aconseguir les boles de drac per ajudar 

als Guerrers Z. A més, es va donar un 

obsequi de manera individual a tots els 

participants 
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3.5 Instruments 

Per a la investigació d’aquest estudi es va elaborar un qüestionari i un 

sociograma a dos grups diferents (grup control i grup experimental) abans i 

després de la meva intervenció per tal de veure si hi ha tingut algun impacte la 

meva intervenció i, si el canvi produït per aquest impacte és suficientment 

significatiu respecte a l’altre grup. El qüestionari s’ha elaborat a partir de diferents 

qüestionaris creats per altres autors per valorar l’experiència. Consta de tres 

dimensions les quals tenen un total de 18 ítems i les respostes corresponen a 

una escala tipus Likert que oscil·la de 1 a 5, on 1 significa “totalment en desacord” 

i 5 “totalment d’acord”. La primera dimensió composta per 4 ítems ha estat 

dissenyada per valorar la motivació intrínseca respecte a l’assignatura (p.e., 

“Participo en clase de EF porqué es emocionante”). Aquesta dimensió sobre 

motivació intrínseca ha estat agafada de l’estudi de Trigueros et al. (2017). La 

segona dimensió composta per 9 ítems fa referència a les (NPB) “Necessitats 

Psicològiques Bàsiques” (autonomia, relació i competència) i a cada NPB li 

corresponen 3 ítems (p.e., Pel que fa referència a l’autonomia; “siento que tengo 

libertad para decidir como hacer las cosas”. Relacionat amb la competició; 

“siento que soy muy efectivo en lo que hago”. I, pel que fà a la relació; “me siento 

perfectamente integrado en un grupo”). Aquesta dimensió ha estat extreta de 

l’estudi de Longo, Alcaraz-Ibáñez i Sicilia (2018). Per últim, la tercera dimensió 

consta de 5 ítems i va relacionada amb la Mesura de la Intencionalitat per ser 

Físicament Actiu (MIFA). (p.e., “me interesa el desarrollo de mi forma física”). 

Aquesta última dimensió s’ha extret de l’estudi de Moreno, Moreno i Cervelló 

(2007).  

Per altra banda, he elaborat un sociograma per tal de veure les relacions que 

s’estableixen de manera interna en el grup classe. Per a la realització d’aquest 

sociograma, m’he inspirat en Díez i Márquez (2005) on duen a terme un 

sociograma per veure les relacions socials que es donen en un equip de futbol. 

Parlen sobre escollits i rebutjats i, en els resultats, troben algun aïllat. D’aquesta 

manera, amb el sociograma he volgut detectar quins alumnes eren els més 

escollits, quins els més rebutjats i quins estaven més aïllats de la classe. Per fer-

ho, he fet ús de 2 preguntes; “Amb quins 3 companys/es passaries el teu temps 

lliure i amb quins 3 no”. En el meu cas, he anomenat als més escollits com a 
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“líders”, als més rebutjats com a “rebutjats”, als que ni rebutgen ni escullen com 

a “aïllats” i, endemés, he anomenat com a “neutres” a tots aquells i aquelles que 

més o menys tenen els mateixos vots d’escollits com de rebuig. Per últim, he de 

dir que aquest sociograma s’ha passat a les dues classes (2nESO A i B) abans 

i després de la meva intervenció per tal de veure si el nivell de cohesió de grup 

ha variat i si aquesta variació és positiva respecte a un grup o l’altre.  

3.6 Anàlisi de dades 

Per obtenir les dades quantitatives dels qüestionaris contestats pels estudiants i 

estudiantes dels grups control i experimental, m’he ajudat del programa 

informàtic Excel. En primer lloc, he calculat la mitjana de cada ítem en funció de 

les respostes obtingudes. Després, he sumat la mitjana de cada ítem que 

formava part d’una dimensió per tal d’obtenir la mitjana de totes les dimensions 

per separat. Per últim, un cop obtingudes les mitjanes de respostes de cada 

dimensió, he calculat la desviació mitjana per tal de tenir en compte totes les 

respostes dels i les alumnes. D’aquesta manera, he pogut obtenir la mitjana de 

respostes de cada dimensió que contenia el qüestionari, juntament amb la seva 

desviació mitjana. Aquest qüestionari s’ha realitzat abans i després de la meva 

intervenció, tant amb el grup gamificat com en el tradicional, amb la finalitat 

d’observar els canvis que ha pogut produir el meu temps d’intervenció i comparar 

els resultats obtinguts d’un grup amb l’altre.  

Per altra banda, pel que fa a l’anàlisi de dades dels sociogrames, també m’he 

ajudat de l’Excel. En aquest cas, però, he posat la llista d’alumnes d’una classe 

i l’altra per separat al programa informàtic, tant de manera vertical com 

horitzontal, per tal de saber quin/a alumne/a escollia (creu verda) o rebutjava 

(creu vermella), i a qui. Un cop he plasmat els resultats del sociograma a l’Excel 

he estat capaç d’identificar els líders (L), rebutjats (R), neutres (N) i aïllats (A). 

De manera que si un alumne era escollit 4  vegades més respecte als cops que 

l’havien rebutjat, es convertia en líder i, al revés, (4 cops més rebutjat que 

escollit), es converteix en rebutjat. Malgrat això, els i les alumnes que tenien 0, 1 

o 2 vots, tant escollits com rebutjats, passaven a ser aïllats o aïllades, ja que 

només dues persones (com a molt) els havien tingut en compte. Per últim, tots i 

totes aquelles alumnes que tenien des de 3 vots i no hi havia una diferència de 

4 vots entre escollits i rebutjats, es denominaven neutres.  
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4. Resultats  

Primerament, es van obtenir les mitjanes i de cada ítem que contenia cada 

dimensió per tal d’obtenir la mitjana de les determinades dimensions, juntament 

amb les desviacions mitjanes d’aquestes, tant amb el qüestionari que es va 

passar abans de la meva intervenció com amb el de després i tant amb el grup 

control com l’experimental.  

Tal com es pot veure en la taula 2, hi ha especificades les mitjanes de les 

respostes de cada ítem de la dimensió d’autonomia (NPB) dels i les alumnes del 

grup control i experimental abans i després de realitzar la intervenció. Tal com 

es pot veure a la taula, tota la columna de l’esquerra representa el grup control i 

la de la dreta el grup experimental. Es pot observar com els valors són 

relativament pobres en els pretests dels dos grups, ja que abans de la intervenció 

cap mitjana arriba al 3. Malgrat això, en la post-intervenció s’aconsegueix 

augmentar aquests valors tant amb un grup com amb l’altre.  

 

Taula 2. Mitjana de respostes dels ítems d’autonomia (NPB). “Pre” i post- 

intervenció del grup control i experimental. 
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La taula 3 representa la mitjana de respostes de la dimensió de relació (NPB) 

abans i després d’intervenir. En aquest cas els valors dels pretests augmenten 

respecte a l’anterior, però tampoc són excessivament alts. A més a més, no 

s’observen diferències significatives entre la pre i la post-intervenció en el grup 

experimental. Emperò, pel que fa al grup control s’observa una lleugera millora 

en tots els ítems de la dimensió en qüestió.  

 

Taula 3. Mitjana de respostes dels ítems de relació (NPB). “Pre” i post- 

intervenció del grup experimental. 
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Pel que fa a la taula 4, es poden veure els valors de la pre i la post intervenció 

de la dimensió de competició (NPB) del grup control i experimental.  Els valors 

segueixen sense ser alts i tampoc presenta diferències entre una etapa i l’altra 

en l’últim grup. No obstant això, les variacions es poden observar en el grup 

control, en el qual els valors de cada ítem augmenten significativament. 

 

Taula 4. Mitjana de respostes dels ítems de competició (NPB). “Pre” i post- 

intervenció del grup experimental. 
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Respecte a la taula 5, queden reflectits els resultats obtinguts de la dimensió del 

MIFA del grup control i experimental d’abans i després d’intervenir. Aquesta 

dimensió té una valoració bastant més elevada respecte a les altres però, tot i 

així, altra vegada en el grup experimental no varien els resultats d’un temps a 

l’altre. Tanmateix, el post-test del grup control presenten variacions significatives 

en cadascun dels ítems de la respectiva dimensió. 

 

Taula 5. Mitjana de respostes dels ítems del MIFA (pràctiques futures). “Pre” i 

post- intervenció del grup experimental. 
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Els resultats de la última dimensió del qüestionari (motivació intrínseca) queden 

reflectits a la taula 6. Els resultats oscil·len entre els mateixos valors que les 

anteriors dimensions pel que fa als pretests i tampoc s’observa cap canvi de la 

pre a la post intervenció en el grup experimental. Malgrat això, són significatius 

les variacions que es poden observar en el post-test del grup control, ja que, en 

aquest cas, els números oscil·len al voltant de 4,2 

 

Taula 6. Mitjana de respostes dels ítems de motivació intrínseca “Pre” i post- 

intervenció del grup experimental. 
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La taula 7 representa les respostes mitjanes de cada dimensió del grup control i 

experimental abans i després de fer la meva intervenció. Tal com es podia 

preveure en les taules anteriors dels ítems de cada dimensió, es pot veure que 

en el grup experimental els valors oscil·len al voltant de 3, on la dimensió 

d’autonomia s’endú el pitjor valor i la de MIFA el millor. Per altra banda, després 

d’aplicar una metodologia tradicional es s’observa com els valors no varien molt 

respecte als que van sortir abans que s’intervingués. La dimensió de relació es 

manté igual, la de competició baixa només un 0,1, la de MIFA augmenta només 

un 0,1 i la motivació intrínseca augmenta tan sols un 0,2. Tanmateix, els valors 

de la dimensió d’autonomia han resultat ser més alts en aquest cas, ja que han 

augmentat un 0,6. Aquest fet pot ser a causa que les meves activitats no eren 

del tot tradicionals i tenien més llibertat per fer qualsevol cosa relacionada amb 

els continguts que es treballaven. Emperò, el valor més alt segueix sent el de 

pràctiques futures sense canviar de manera significativa. 

Seguint amb la mateixa taula, també es presenten els resultats obtinguts del grup 

que es va aplicar la gamificació (grup control) abans de la meva intervenció i a 

posteriori.  En el primer cas, es pot veure com els resultats no són molt diferents 

respecte als obtinguts de l’altre grup. La dimensió d’autonomia segueix sent la 

que té el valor més baix i, en aquest cas, la dimensió de relació s’endú el valor 

més alt, seguit de MIFA i motivació intrínseca que, en aquesta classe, parteixen 

de major motivació respecte a l’altra. Per contra, fixant-nos en els resultats 

adquirits del grup control després de la intervenció, es pot observar que els valors 

de totes les dimensions augmenten respecte als que es van obtenir abans 

d’intervenir-hi. Endemés, en aquest cas, els resultats oscil·len al voltant de 4 (1 

punt més del que es va obtenir abans d’aplicar la metodologia gamificada). El 

valor que més ha augmentat és el de la dimensió d’autonomia amb un 1,1 més i 

el que menys és el de competició que només ho ha fet amb 0,4.  Malgrat això, 

les dimensions de relació i MIFA han augmentat un 0,5 i, pel que fa a la motivació 

intrínseca, ho ha fet amb un 0,7. Així doncs, el valor més baix ara és el de 

competició i els més alts són els de motivació intrínseca i relació amb els 

companys/es. 
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Taula 7. Mitjanes i desviacions mitjanes de cada dimensió “pre i post” (grup 

control i experimental). 

 

Pel que fa als resultats obtinguts en el sociograma, es pot veure a la taula 8 el 

nombre de persones denominades líders, rebutjats, aïllats i neutres que hi havia 

abans de la intervenció a la classe on es va aplicar la metodologia tradicional. A 

més, es pot veure el canvi que hi ha a la mateixa classe després d’aplicar una 

metodologia tradicional. D’aquesta manera, podem veure que el nombre de 

líders ha augmentat de manera significativa (hi ha hagut un traspàs d’alumnes 

neutres a líders), però el nombre de rebutjats i el d’aïllats també, tot i que no de 

la mateixa manera (també alguns alumnes que eren neutres han passat a ser 

rebutjats o aïllats). Endemés, també es pot observar el número de líders, 
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rebutjats, aïllats i neutres que hi havia al grup en el qual es va aplicar la 

Gamificació (grup control) abans de realitzar la intervenció. En aquest cas trobem 

que hi ha més líders i rebutjats i menys aïllats i neutres que a l’altre classe abans 

de realitzar la intervenció. Això no obstant, també podem veure el canvi que hi 

ha hagut a la classe a causa de la intervenció, aplicant la metodologia 

gamificada. En aquest cas es pot veure com el nombre de líders ha augmentat 

(alguns alumnes que a la pre-intervenció eren neutres han passat a ser líders), 

però sobretot és important la reducció significativa del número de rebutjats i 

aïllats que han passat a ser neutres.  

 

Taula 8. Número de líders, rebutjats, aïllats i neutres que hi ha al grup control i 

experimental en la pre i post-intervenció. 
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5. Interpretació i discussió dels resultats 

La finalitat d’aquest estudi va ser conèixer els efectes que podia aportar el model 

pedagògic de la Gamificació sobre la motivació intrínseca de l’alumnat, les NPB 

(autonomia, relació i competició) i les pràctiques futures a la classe d’EF, 

comparant-ho amb el d’un model tradicional. Els resultats quantitatius extrets 

dels qüestionaris van mostrar que el plantejament metodològic gamificat va 

aconseguir augmentar de manera significativa tots els aspectes esmentats 

anteriorment durant la realització dels reptes i les missions de la narrativa 

“Dragon Ball”. En canvi, el grup en què es va aplicar la metodologia tradicional, 

no va mostrar canvis significatius en la majoria de les dimensions plantejades en 

els qüestionaris. 

Com he dit anteriorment, el qüestionari utilitzat ha estat elaborat a partir de 

diferents ítems extrets d’altres qüestionaris que han aplicat diferents autors en 

els seus respectius estudis. Pel que fa al MIFA, és un qüestionari compost per 5 

ítems per tal de mesurar la intencionalitat de l’alumne d’ésser físicament actiu. 

El test es va agafar de Moreno, Moreno i Cervelló (2007), els autors, igual que 

en el meu estudi, també mesuren els ítems a partir d’una mitjana de respostes i, 

endemés, els hi va sortir una mitjana lleugerament inferior a la meva, de 3,9. 

Aquest qüestionari és una adaptació de Hein i Cols (2004) citat a Moreno, 

Moreno i Cervelló (2007). En l’estudi dels autors, a part del MIFA hi havia factors 

a avaluar sobre condició física, aparença física, competència percebuda, 

autoestima i força. Emperò, en aquest treball s’ha agafat només els ítems del 

MIFA. Respecte a les necessitats psicològiques bàsiques (NPB), els respectius 

ítems extrets de Longo, Alcaraz-Ibáñez i Sicilia (2018), els autors del qual també 

van extreure els resultats de la mateixa manera que en el meu estudi, calculant 

la mitjana de respostes per tal de trobar el valor absolut. Malgrat això, de les tres 

NPB (autonomia, relació i competició), hi havia ítems amb preguntes d’aquestes 

necessitats orientades a la satisfacció i a la frustració, però només es van fer 

servir els que feien referència a la satisfacció. Per últim, la dimensió de motivació 

intrínseca agafada de l’estudi de Trigueros et al. (2017) altra vegada es van 

agafar els resultats a partir d’una mitjana de respostes. En aquest cas els 

resultats de motivació intrínseca van tenir una mitjana de 4,8, però l’escala Likert 

d’aquest qüestionari oscil·lava d’1 a 7 i no d’1 a 5 com en el present estudi. Cal 
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dir que pel qüestionari de Trigueros et al. (2017), hi havia un total de 23 ítems 

que feien referència a la motivació intrínseca, a la regulació integrada, a la 

regulació introjectada, a la regulació externa i a la desmotivació. No obstant això, 

només es van extreure els 4 ítems referents a la motivació intrínseca per a la 

realització d’aquest estudi.  

Coincidint amb Monguillot et al. (2015) i Pérez-López i Rivera García (2017 i 

2019) els resultats mostren que el model gamificat augmenta el grau de 

motivació cap a l’assignatura segons les respostes dels mateixos participants 

extretes dels qüestionaris. Per contra, el grup experimental no mostra canvis 

significatius pel que fa a la dimensió de motivació intrínseca. D’aquesta manera, 

tal com defensen els autors, podem dir que la Gamificació produeix canvis 

respecte al comportament de l’alumnat, augmentant el nivell d’interès envers 

l’assignatura i, per tant, la predisposició que adopten és més positiva. A més a 

més, seguint la línia dels arguments de Kapp (2012) i Zichermann i Cunningham 

(2011), un dels principals poders de la Gamificació és el seu efecte en la 

motivació de les persones participants i, els resultats d’aquest treball, 

coincideixen amb els seus plantejaments. Per contra, aquests resultats obtinguts 

es contradiuen amb l’estudi de Carrasco i Flores (2018), ja que van concloure 

que la Gamificació no ajudava a millorar el grau de motivació respecte a una 

metodologia tradicional. Pel que fa a la dimensió de NPB, es pot veure com tant 

l’autonomia, com la relació i la competició augmenten amb el model gamificat. 

Els resultats dels qüestionaris del grup control valoren de manera més positiva 

totes les NPB plantejades després d’haver realitzat la intervenció. Pel que fa al 

grup experimental, es pot veure que, després d’intervenir-hi, només millora 

l’apartat d’autonomia. Fent referència a aquests resultats, Fernández-Rio i Flores 

(2019), assenyalen que aquests 3 factors de les NPB són els que hauria de 

promoure un bon model de Gamificació; “relacions socials” (les que es creen a 

través dels diferents equips creats), “competència” (veure que s’adquireixen 

aprenentatges i, per tant, la importància de l’avaluació formativa i la seva 

retroalimentació immediata) i “l’autonomia” (la necessitat de generar moments 

on els jugadors-alumnes prenen les seves pròpies decisions). Fent referència al 

qüestionari MIFA, també es pot veure com ha augmentat després de l’aplicació 

metodològica el valor de pràctiques futures de manera significativa en el grup 
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control, a diferència de l’experimental que s’ha mantingut pràcticament igual. 

Segons l’estudi de Moreno, Moreno i Cervelló (2007), els autors expressen que 

el docent té el càrrec d’introduir a l’alumne a la pràctica d’exercici físic mitjançant 

les classes d’Educació Física, creant l’ambient i la motivació adequats que 

fomentin la seva continuació en edats posteriors. Per últim, els resultats obtinguts 

sobre la cohesió grupal a través dels sociogrames també han estat positius en el 

grup control, ja que s’ha aconseguit disminuir el nombre de rebutjats i aïllats de 

la classe i augmentar el nombre de líders. A la vegada, en el grup experimental 

ha augmentat el número de líders, però també ho han fet el número de rebutjats 

i aïllats i, per tant, són indicis que la cohesió grupal no ha millorat. Altra vegada, 

els resultats coincideixen també amb la idea de López (2011) on defensa que un 

bon clima de joc i, per tant, motivant per a l’alumnat, ajuda a millorar la cohesió 

entre els membres del grup. Endemés, seguint el plantejament de Briones i 

Tabernero (2005) sobre aspectes que ajuden a millorar la cohesió grupal, 

esmenten 2 elements essencials que ajuden a la millora d’aquesta cohesió; els 

grups heterogenis i l’aprenentatge cooperatiu. D’aquesta manera, la gamificació 

té com a tret característic utilitzar grups heterogenis i fins i tot es pot aplicar 

l’aprenentatge cooperatiu tot i que no ha estat el meu cas. No obstant, he fet ús 

de grups heterogenis que s’han anat mantenint al llarg de la UD i, per altra banda, 

s’ha realitzat algun joc cooperatiu al llarg de la Unitat de Programació duta a 

terme pels grups diferenciats en tasques d’escalfament.  



  Zumajo, M 
  Treball Final de Grau 

44 
 

6. Conclusions 

Com a conclusions d’aquest treball miraré de donar resposta als objectius 

plantejats al principi de l’estudi, parlaré sobre les limitacions que conté el treball 

i, per últim, realitzaré una reflexió i valoració dels aprenentatges obtinguts durant 

al llarg del grau i en relació a la meva futura professió.  

6.1 Resposta als objectius del treball  

Pel que fa al primer objectiu de dissenyar i aplicar una UD gamificada a un grup 

d’ESO, penso que he pogut dissenyar una bona Unitat Didàctica gamificada 

gràcies a diversos factors com han pogut ser la meva experiència com a alumne 

en el 3r grau de CAFE i les correccions i els feedbacks necessaris del meu tutor 

de TFG. Malgrat això, ha estat de vital importància la recerca de diferents estudis, 

ja que m’han ajudat a entendre d’una millor manera què és la gamificació i m’han 

aportat concepcions bàsiques sobre aquest tipus de model, dels quals destacaria 

a Flores (2019), el qual parla dels ingredients necessaris que ha de tenir una 

bona Gamificació. A més a més, l’aplicació d’aquesta metodologia ha estat molt 

necessària, ja que he pogut observar aspectes que em semblen positius i altres 

que em semblen negatius del model gamificat i, endemés, he pogut observar el 

comportament dels alumnes al llarg de tota la intervenció. Respecte al segon 

objectiu d’analitzar els efectes que comporta aquesta metodologia en l’alumnat, 

ha estat clau el fet d’elaborar un qüestionari i un sociograma per tal d’obtenir, de 

manera quantitativa, els efectes que comporta aquest MP. Per fer-ho, he passat 

aquests instruments abans i després de la meva intervenció per tal de veure els 

canvis produïts. De manera que s’ha pogut observar des d’on partien els i les 

alumnes segons les dimensions exposades en els qüestionaris i quin era el nivell 

de cohesió grupal que tenia el grup classe abans d’intervenir i, a la vegada, els 

canvis produïts una vegada finalitzada la intervenció. Per últim, el tercer objectiu 

consistia a comparar els efectes de la metodologia gamificada envers els d’un 

model tradicional. Per fer-ho, els qüestionaris passats a un grup, els he passat a 

l’altre de la mateixa manera (abans i després de la intervenció) i, per tant, s’ha 

pogut veure les diferències obtingudes sobretot en els post-qüestionaris, ja que 

l’alumnat dels dos grups partien des de punts molt similars, però el fet d’aplicar 

una metodologia diferent per cada grup, els i les alumnes que han obtingut el 

model gamificat han presentat canvis molt més positius i significants que l’altre. 
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Així doncs, podem dir que la Gamificació comporta efectes molt positius a 

l’alumnat, ja que incideix de manera positiva en la motivació intrínseca, en les 

NPB com són l’autonomia, la relació amb els companys i companyes i la 

competició, en la intencionalitat d’ésser físicament actiu i, per últim, en la cohesió 

grupal tal com s’ha pogut veure en els resultats extrets de les respostes dels 

mateixos alumnes en els qüestionaris i sociogrames realitzats. D’acord amb 

aquesta afirmació, podem dir que les hipòtesis plantejades al principi del treball 

eren certes. Per contra, aquests efectes positius no queden tan clars amb 

l’aplicació de la metodologia tradicional com també s’ha pogut observar en els 

resultats obtinguts. En aquest cas, no es presenten canvis significatius en cap 

dimensió del qüestionari ni en la cohesió grupal pel que fa al sociograma. 

D’aquesta manera, podem dir que la metodologia gamificada comporta un canvi 

positiu en el comportament dels i les alumnes, el qual ajuda a millorar la seva 

predisposició envers l’assignatura i fa que es sentin més motivats a l’hora 

d’afrontar-la.  

6.2 Aportacions i límits del treball 

Primer de tot, penso que hagués estat interessant l’aplicació del paradigma 

qualitatiu en la realització d’aquest estudi, a través d’entrevistes i preguntes 

obertes a l’alumnat participant i als professors d’Educació Física per tal de saber 

l’opinió de totes les persones involucrades i que m’han ajudat al compliment 

d’aquest treball durant el període de la meva intervenció. No obstant això, aquest 

factor no s’ha pogut dur a terme a causa de la incertesa del nostre estil de vida 

que hem hagut de patir a causa del coronavirus.  

Per altra banda, val a dir que aquest tipus de metodologia comporta molta feina 

i preparació fora del context educatiu que, exercint com a docent de 5 cursos 

diferents amb els subgrups de cada curs, veig molt difícil poder realitzar-ho a tots 

i totes les alumnes del centre en què s’està treballant. Emperò, també penso que 

es pot anar introduint de manera progressiva aquest tipus de model pedagògic 

amb la finalitat de tenir una base forta i consolidada de diferents tipus de 

gamificacions per tal d’aplicar-les a les màximes persones possibles i fer 

entusiasmar a l’alumnat amb l’educació. Tanmateix, he pogut observar al llarg 

de la meva intervenció que, en les sessions gamificades, els i les alumnes perden 

més temps de pràctica, ja que es destinen els primers minuts a la repartició de 
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punts i a avançar determinades caselles en el mapa. Malgrat això, no penso que 

sigui un aspecte negatiu molt significant perquè si amb la Gamificació 

aconseguim tots els efectes assenyalats en l’estudi, crec que és més important 

que apareguin aquests efectes positius en l’alumnat i tenir uns minuts menys de 

pràctica, que no tenir-los actius el màxim temps possible, però amb una 

predisposició negativa. Aquest fet pot fer que l’alumne/a relacioni l’activitat física 

amb una situació negativa i, per tant, després s’aconseguiria tot el contrari. 

6.3 Reflexió i valoració en relació als aprenentatges del Grau i la futura 

professió 

Pel que fa a la meva formació com a docent, cal destacar la importància que ha 

tingut el Grau de CAFE (Cències de l’Activitat Física i l’Esport) per a la realització 

d’aquest treball. Més concretament, les assignatures de didàctica de l’Educació 

Física I i II, ja que he pogut aprendre diferents aspectes relacionats amb 

l’educació com a realitzar Unitats Didàctiques i  avaluar-les. Endemés,  m’ha 

donat a conèixer la metodologia de la Gamificació que he dut a  terme en aquest 

estudi. A més, vaig poder realitzar una sessió de corda doble, cosa que ha 

resultat molt beneficiosa per a l’elaboració de les UD programades pels 

respectius grups en els quals he intervingut. També han agafat importància les 

assignatures de jocs motors i oci, ja que m’han servit d’inspiració per a la creació 

de jocs d’escalfament en les primeres parts de les sessions. Respecte a 

l’assignatura de seminari d’investigació, ha estat de vital importància per poder 

realitzar una bona estructura en aquest treball, saber escollir de la millor manera 

possible la recerca d’informació i obtenir conceptes bàsics sobre la investigació 

a través de la idea de diferents autors. Per últim, penso que és important 

l’aplicació d’aquest model d’ensenyament, ja que són forces els estudis que el 

defensen i destaquen els efectes positius que comporta a l’alumnat. Penso que 

ha estat molt enriquidor per a la meva formació com a professor poder elaborar 

un propi model de Gamificació i, sobretot, poder-lo aplicar a un grup d’ESO, en 

un context real. Com a futur docent, aquest estudi m’ha servit per valorar els 

efectes de diferents metodologies i donar importància al que atrau més als i a les 

alumnes perquè són ells i elles qui pateixen aquests efectes i poden arribar a 

ajudar-los i a influir-los de manera positiva durant el seu recorregut acadèmic.  
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8. Annexos  

En aquest punt exposo el qüestionari que he fet servir per l’anàlisi de dades: 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Siento que tengo libertad 
para decidir cómo hacer 

las cosas 

     

2 Siento que tomo las 
decisiones libremente 

     

3 Me siento libre para decidir 
qué hacer 

     

4 Siento que le importo a las 
persones que me rodean 

     

5 Me siento perfectamente 
integrado en un grupo 

     

6 Me siento muy cercano al 
resto de la gente 

     

7 Siento que soy bastante 
bueno en las cosas que 

hago 

     

8 Siento que soy muy 
efectivo en lo que hago 

     

9 Siento que puedo realizar 
con éxito incluso las tareas 

más difíciles 

     

10 Me interesa el desarrollo 
de mi forma física 

     

11 Al margen de las clases de 
Educación Física, me 

gusta practicar deporte 

     

12 Después de terminar el 
instituto, quisiera formar 

parte de un club deportivo 

     

13 Después de terminar el 
instituto, me gustaría 

mantenerme físicamente 
activo 

     

14 Habitualmente practico 
deporte en mi tiempo libre 

     

15 Participo en clase de 
Educación Física porqué 

es agradable 

     

16 Participo en clase de 
Educación Física porqué 

es emocionante 

     

17 Participo en clase de 
Educación Física porqué 

disfruto aprendiendo 
nuevas habilidades 

     

18 Participo en clase de 
Educación Física porqué 

es divertida 

     

 


