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Resum 

L’objectiu d’aquest estudi ha sigut dissenyar, implementar i avaluar l’efecte d’una Unitat 

Didàctica amb un model pedagògic d’hibridació entre el Model de Responsabilitat Personal i 

Social i el Model de Gamificació per a treballar les competències bàsiques de l’àmbit personal 

i social. La mostra de l’estudi ha estat formada per 51 alumnes d’Educació Física entre 15 i 

16 anys, distribuïda en grup experimental i grup control. La intervenció de la UD incideix en 

la dimensió d’activitat física saludable (C1 i C2) i es va realitzar a l’escola Cervetó de 

Granollers durant el mes de febrer i març del 2020 amb un total de 6 sessions (1:30h/sessió). 

Les variables analitzades han sigut la condició física amb el test Alpha Fitness extensa (Ruiz 

et al., 2011), els hàbits de vida amb el test YAP-S (Ortega, 2018), les necessitats 

psicològiques bàsiques de l’alumne/a cap a l’assignatura d’Educació Física amb el test 

BPNES (Moreno-Murcia, et al., 2008), la motivació autodeterminada de l’alumne/a cap a 

l’assignatura d’Educació Física amb el test CMEF (Sánchez-Oliva, et al., 2012) i la 

responsabilitat personal i social amb el test PSRQ (Escartí et al., 2011). Es van passar els 

testos en un primer anàlisi pre-test i al finalitzar la UD es van passar els mateixos testos per 

fer un anàlisi post-test. La recollida de dades es va fer a través de la plataforma de Google 

Forms per fer un posterior anàlisi amb el programa Microsoft Excel i el programa SPSS que 

s'ha utilitzat per a realitzar un anàlisi inferencial, amb la prova no paramètrica U de Mann-

Whitney per mesures independents per veure les diferències entre sexes dins de cada grup i 

comparar les puntuacions entre grups (experimental i control). En els resultats no s'han 

observat diferències estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels 

tests, ja que les p>0.05. Tot i que els resultats s’han de veure com a preliminars i exploratoris, 

s’ha detectat una millora en el grup amb metodologia hibridada en relació a la responsabilitat 

social i que la hibridació dels dos models pedagògics (MRPS-GM) ha facilitat el treball de les 

competències transversals de l’àmbit personal i social. Com a conclusions dir que es 

necessiten més estudis amb la hibridació d’aquests dos model pedagògics per tal d’estudiar 

les millores de la seva implementació. 

Paraules clau: Model de responsabilitat personal i social; Gamificació; Hibridació models 

pedagògics; Competències transversals; Hàbits de vida. 
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Abstract 

The aim of this study has been to design, implement and analyze the effects of a Teaching 

Unit hybridized between the Teaching Personal and Social Responsibility Model and the 

Gamification Model to work on basic skills in the personal and social field. The study sample 

has been composed of 51 students of Physical Education between 15 and 16 years old, 

distributed in experimental group and control group. The intervention of the TU falls to the 

healthy physical activity (C1 and C2) and was carried out at Cervetó School in Granollers 

during the month of February and March 2020 with a total of 6 sessions (1:30h/session). The 

variables analyzed have been physical condition with the extended Alpha Fitness Test Batery 

(Ruiz et al., 2011), lifestyle habits with the YAP-S test (Ortega, 2018), the psychological basic 

needs of the students towards the subject of Physical Education with the BPNES test (Moreno-

Murcia, et al., 2008), the self-determined motivation of the student towards the subject of 

Physical Education with the CMEF (Sánchez-Oliva, et al., 2012) and personal and social 

responsibility with the PSRQ test (Escartí et al., 2011). The tests were done in a first pre-test 

analysis and at the end of the TU the same tests were done to do post-test analysis. Data 

collection was done through Google Forms platform for further analysis with Microsoft Excel 

program and the SPSS program to performed an inferential analysis, with the Mann-Whitney 

nonparametric U test for independent measurements to see the differences between the sexes 

within each group and compare the scores between groups (experimental and control). In the 

results any statistically significant differences weren’t observed between the pre and post 

scores in any of the tests, as the p>0.05. Although the results should be seen as preliminary 

and exploratory, an improvement has been detected in the group with hybridized methodology 

in relation to social responsibility and that the hybridization of the two pedagogical models 

(TPSR-GM) eased the work of the basic skills in the personal and social field. In conclusion, 

more studies with the hybridization of these two pedagogical models are needed in order to 

study the improvements in their implementation.  

Keywords: Personal and social responsibility model; Gamification; Hybridization pedagogical 

model; Basics skills; Lifestyle habits.  



10 

 

Introducció 

El motiu de la temàtica escollida és perquè durant 2 anys vaig estar implementant el Model 

pedagògic de Responsabilitat Personal i Social en una escola de Barcelona en un entorn 

socioeconòmic molt baix i 1 any després vaig estar fent d’observadora i mentora d’un 

entrenador que era el seu primer any d’implementació del model, però en un entorn 

socioeconòmic alt. I al conèixer les competències transversals, treballades a l’assignatura de 

programació del Màster de professorat a la Universitat de Vic, amb el projecte DAC (Docència 

en Alternança de Centre), vaig veure que tenien molta relació. I que aquest model pedagògic 

em podria ajudar a fer que els alumnes adquirissin les competències transversals de l’àmbit 

personal i social. 

I vaig pensar, com podria millorar el Model de Responsabilitat Personal i Social (MRPS) en 

un entorn socioeconòmic elevat, com és el cas del meu centre de pràctiques, i que s’adaptés 

al context dels adolescents d’avui en dia? I a l’assignatura de currículum del Màster de 

professorat, vaig conèixer el Model de Gamificació (GM), i vaig pensar que hibridant-lo amb 

el MRPS podria afavorir a apropar-nos als nostres adolescent, que pertanyen a la generació 

“G”, una generació nativa digitalment, que ha nascut a l’era dels videojocs.  

Els alumnes del meu centre de pràctiques tenen una metodologia d’ensenyament-

aprenentatge a les classes d’Educació Física d’un Model tradicional, centrat en l’àmbit 

esportiu, més de rendiment, on treballen amb una metodologia reproductiva. I la professora 

titular m’ha comentat que no sap com treballar les competències bàsiques. La meva intenció 

és que aquest treball, els pugui ajudar a veure com es poden treballar les competències 

bàsiques i que coneguin nous Models d’ensenyament-aprenentatge com són els Models 

Pedagògics. 
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Marc teòric 

Actualment, a l’Estat espanyol, la Llei d’Educació que està en vigor és la Ley Orgánica 

(8/2013), de 9 de desembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). En el cas de 

Catalunya, la competència d’Educació pertany a la Generalitat de Catalunya amb la Llei 

d'educació de Catalunya (LEC), (Llei 12/2009) del 10 de juliol. 

Segons la Llei d’educació de Catalunya (12/2009, p.21), “l’educació és un dret de totes les 

persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l’ordenament internacional. 

L’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del 

desenvolupament personal i professional.  

Alhora, l’educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el 

factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i 

és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d’oportunitats.  

L’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la 

palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i 

culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a 

descobrir i aprofitar tots els talents de la societat” . 

Per tant, l’educació, segons  la Llei d’educació de Catalunya (2009), és un dret que tenen 

totes les persones, és un element de cohesió social i cultural i és la clau per a superar les 

desigualtats de la societat oferint les mateixes oportunitats a tothom independentment dels 

condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. 

1. El currículum a la ESO. 

La Llei d'educació de Catalunya (2009), estableix que correspon al Govern de la Generalitat 

de Catalunya determinar el currículum per a cadascuna de les etapes i ensenyaments del 

sistema educatiu català, en el marc dels aspectes que garanteixen l’assoliment de les 

competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis.  

El currículum de l’educació secundària obligatòria, està regulat pel Decret 187/2015, de 25 

d’Agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. En aquest es 

concreten els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació, que 
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han de permetre que els alumnes acabin l’ensenyament obligatori havent assolit les 

competències bàsiques.  

La Llei d’educació de Catalunya (2009), dona les pautes i els referents per a l’organització de 

l’acció educativa i els continguts dels ensenyaments, i assegura que, en el marc de 

l’autonomia dels centres, els projectes educatius ordenin la gestió, la direcció, l’organització 

pedagògica i els continguts dels ensenyaments. 

Aquesta autonomia dels centres i com a última instància del professorat, Hortigüela, Abella, 

Pérez-Pueyo (2014) ens indiquen que existeix una falta d'unanimitat a l'hora d'implantar les 

competències bàsiques en els centres educatius, un element curricular amb tanta 

transcendència a nivell educatiu, degut en part, a la manca de propostes plantejades per les 

administracions educatives. Tot i que per exemple, en el cas de Catalunya s’han elaborat 

documents com “el currículum competencial a l’aula” (Departament d’ensenyament, 2018b) 

basat en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria, que ajuda als docents com a guia per poder implementar el currículum 

d’una manera competencial, en altres comunitats autònomes també ha succeït. 

En l'àmbit concret de l’Educació Física, són diversos els autors que han definit propostes 

pràctiques d'actuació encara que, igual que en contextos més generals, tampoc existeix 

unanimitat posat que la realitat demostra la falta de criteris comuns en la seva posada en 

pràctica (Pérez-Pueyo, et al., 2013a,b; citat a Pérez-Pueyo, et al., 2019). 

1.1. El currículum competencial. Competències bàsiques. 

El desenvolupament de l’antiga Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), va 

definir per primera vegada les competències bàsiques (CCBB) com aquelles que han 

d'adquirir els joves al llarg de la seva formació, per a la seva realització personal, 

desenvolupar-se en el món actual i ser aptes per a exercir una professió que alhora sigui 

beneficiosa per a la societat. La nova Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora 

de la qualitat educativa (LOMCE), denomina les CCBB com a competències clau, seguint les 

directrius europees. 

Les Competències Bàsiques, actualment competències clau, tot i que a Catalunya se segueix 

parlant de competències bàsiques. Segons Hortigüela, Pérez-Pueyo, Fernádez-Río (2017), 

són considerades com alguna cosa més que un element curricular en l'àmbit educatiu, ja que 

són molts estaments internacionals els que recomanen la seva utilització i posada en pràctica 
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com a eina avaluativa en la constatació d'aprenentatges: l'Informe Delors (1996), el Projecte 

Desseco (OCDE, 2002), l'Informe TREPITJA (OCDE, 2006, 2009) o com indica també en el 

Decret 187/2015 les Recomanacions del Parlament Europeu i del Consell en matèria de 

convergència educativa (Consell de la Unió Europea, 2000, 2001, 2002a, 2002b).  

Hortigüela et al. (2017) ens descriu que tal com estableix la Comissió Europea (EURYDICE, 

2002) hem d'entendre aquestes “competències clau” com aquesta sèrie de coneixements i 

destreses que permeten a l'alumnat aprendre a regular el seu propi aprenentatge, transferint 

aquest a la realitat del seu dia a dia. Per això, es fa imprescindible que des dels centres 

educatius s'estableixin propostes conjuntes que permetin avaluar coherentment l'adquisició 

d'aquestes competències. El Consell i el Parlament Europeu defineixen aquestes 

competències a través de 8 dominis, quedant perfectament definits els àmbits d'aprenentatge 

a treballar per cadascuna de les matèries curriculars. Si atenem el marc legislatiu espanyol, 

l'actual Llei Educativa (LOMCE, 2013) determina que les competències són l'element del 

currículum amb major importància. En aquest sentit, totes les àrees han de contribuir a 

aquestes, garantint aprenentatges sòlids i transferibles a la realitat social. La LOMCE (2013) 

determina les competències clau en: 

a) Comunicació lingüística.  

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

c) Competència digital. 

d) Aprendre a aprendre. 

e) Competències socials i cíviques. 

f) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 

g) Consciència i expressions culturals. 

 

Segons Sarramona (2014), aquest llistat no pot considerar-se una relació de competències 

bàsiques per dues raons. La primera perquè no tenen caràcter curricular, és a dir, que no es 

vinculen directament amb cap currículum concret, ni es fixa el nivell de l'etapa educativa a la 

qual es dirigeixen (encara que cal suposar que és al conjunt de l'educació obligatòria). I en 

segon terme perquè la seva formulació, en forma d'un simple enunciat, no concreta els 

elements sobre els quals s'apliquen ni s'especifica el seu nivell d'assoliment. 

Figueras, Capllonch, Blázquez, Monzonís (2016), en el seu article on analitzen els diversos 

estudis i investigacions sobre les competències bàsiques i l’Educació Física ens senyalen 

que, en les últimes dècades, el terme de competència ha envaït a tots els àmbits de l'educació 
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obligatòria, inclosa l'educació física (EF). I ens anomenen una sèrie d’estudis i investigacions 

sobre les competències bàsiques relacionades amb l’àrea d’Educació Física (Blázquez i 

Sebastiani, 2009; Contreras i Cuevas, 2011; Gillespie, 2009; Goudas, Dermitzaki, Leondari i 

Danish, 2006; Gould i Carson, 2008; Jacobs, Knoppers i Webb, 2012; López Pacheco, 2010; 

Lleixà, 2007; Pérez Pueyo et al., 2013; Quay i Peters, 2008; Vaca, 2008; Zagalaz, Cachón, i 

Lara, 2014). 

 

En aquest sentit Sarramona (2014), ens alerta que la quantitat de publicacions sobre 

competències comença a ser realment aclaparadora, amb l'inconvenient del ja conegut 

principi que molta informació no sempre aclareix el coneixement sinó que el pot submergir en 

una mar de soroll desconcertant. Sarramona, conclou que o clarifiquem bé el que volem dir 

quan parlem de competències en l’ensenyament i les fem comprensibles i relativament fàcils 

de ser portades a la pràctica, o es convertiran en un simple argot per a ser dipositada sobre 

publicacions acadèmiques, documents oficials i propostes curriculars, sense transcendència 

real sobre la pràctica pedagògica. 

En el cas de Catalunya, el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació secundària obligatòria. Proposa un currículum competencial per a la millora de 

la qualitat de l’aprenentatge on determina que el currículum de l’educació secundària 

obligatòria s’ha d’encaminar cap a l’adquisició de les competències bàsiques. 

Segons aquest decret, per contribuir a l’assoliment de les competències clau, el currículum 

de l’educació secundària obligatòria recull el conjunt de competències bàsiques de les 

matèries agrupades per àmbits de coneixement, continguts, mètodes pedagògics i criteris 

d’avaluació d’aquesta etapa. Les competències bàsiques esdevenen objectius 

d’aprenentatge de final d’etapa.  

En la línia que marcava Sarramona al 2014, Catalunya ofereix un document que intenta posar 

llum i oferir una eina per a la reflexió pedagògica i la programació a l’ESO, el currículum 

competencial a l’aula (Departament d’ensenyament, 2018b), basat en el Decret 187/2015. 

Aquest document agrupa les diverses matèries en nou àmbits de coneixement que faciliten 

l’assoliment de les competències, dels quals set estan relacionats directament amb les 

matèries i dos són transversals a totes les matèries (àmbits digital; personal i social). Les 

competències de cada àmbit s’organitzen en dimensions. 
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Figura 1. Estructura dels àmbits i matèries del sistema educatiu a Catalunya (imatge extreta 

Departament d’Ensenyament, 2018b, p.6.). 

Les competències es presenten graduades en tres nivells d’assoliment per al final d’etapa: 

satisfactori (nivell 1), notable (nivell 2) i excel·lent (nivell 3). Un alumne esdevindrà competent 

quan al final de l’etapa assoleixi com a mínim el nivell 1; però la gradació de les competències 

proporciona dos nivells més d’assoliment per als estudiants, de notabilitat i d’excel·lència, que 

també s’han de tenir en compte. 

Cada competència s’associa a uns continguts clau, que són els continguts que contribueixen 

de manera més significativa a l’assoliment de la competència.  
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1.1.1. Competències bàsiques de l’àmbit de l’Educació Física. 

L’àmbit de l’Educació Física està desenvolupat en el document de Competències bàsiques 

en l’àmbit de l’Educació Física (Departament d’Ensenyament, 2015b). Els elements que 

componen el document són: les dimensions, les competències amb les seves gradacions 

respectives, els continguts clau de cada competència, les orientacions metodològiques i les 

orientacions per a l’avaluació de cada competència. 

La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió 

sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, 

regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte 

i l’autoestima. 

Des de l’àmbit de l’educació física, a més del coneixement i la valoració dels efectes positius 

de la pràctica d’activitat física, igual que des d’altres matèries i de manera transversal, cal 

promoure reflexions crítiques envers el model de cos que socialment es presenta com a ideal, 

i dels possibles efectes perjudicials per a la salut derivats d’una mala pràctica de l’activitat 

física. 

En l’àmbit de l’Educació Física hi ha 4 dimensions amb les corresponents competències 

bàsiques pròpies: 

- Dimensió activitat física saludable: 

o Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la 

condició física individual amb relació a la salut. 

o Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la 

integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física. 

- Dimensió esport: 

o Competència 3 Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels 

diferents esports. 

o Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de 

competició. 

- Dimensió activitat física i temps de lleure: 
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o Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb 

una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural. 

o Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure. 

- Dimensió expressió i comunicació corporal: 

o Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a 

l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres. 

o Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació 

social i integració comunitària. 

1.1.2. Competències bàsiques de l’àmbit personal i social. 

L’àmbit personal i social està desenvolupat en el document de Competències bàsiques de 

l’àmbit personal i social (Departament d’Ensenyament, 2018a). Aquest àmbit és transversal i 

inclou competències vinculades a totes les matèries del currículum. L’acció tutorial també 

contribueix a l’assoliment de les competències d’aquest àmbit.  

“Les habilitats personals que són necessàries en l’àmbit personal i social han de permetre a 

l’alumne generar actituds positives, actives i emprenedores en tots els àmbits de la vida. 

Aquesta actitud emprenedora es podrà veure reflectida en accions que, d’acord amb la 

motivació i l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats 

creatives, i impulsar projectes personals i col·laboratius que ajudin l’alumne a construir models 

de vida personal, social i professional satisfactoris”(Departament d’ensenyament, 2018b, p.9). 

En aquest document, es descriuen les competències de l’àmbit personal i social agrupades 

en les següents dimensions: 

- Dimensió d’autoconeixement: 

o Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de 

creixement personal. 

- Dimensió aprendre a aprendre: 

o Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 

en el propi aprenentatge. 
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o Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els 

reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Dimensió participació: 

o Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 

1.1.3. Competències bàsiques de l’àmbit digital. 

L’àmbit digital està desenvolupat en el document Competències bàsiques de l’àmbit digital 

(Departament d’Ensenyament, 2015a).  

Atès el caràcter instrumental de les competències de l’àmbit digital, s’han de vincular a totes 

les matèries del currículum.  

En aquest document, es descriuen les competències de l’àmbit digital, agrupades en les 

següents dimensions:  

- Dimensió instruments i aplicacions: 

o Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons 

les tasques a realitzar. 

o Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions 

multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents 

digitals. 

o Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i 

imatge en moviment per a produccions de documents digitals. 

- Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge: 

o Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada 

per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

o Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
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o Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i 

aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del 

coneixement. 

- Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració: 

o Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 

publicacions virtuals per compartir informació. 

o Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals 

de treball col·laboratiu. 

- Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital: 

o Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament 

personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual 

o Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 

o Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat 

digital. 

1.2. Metodologies que contribueixen a l’assoliment de les competències. 

Davant nombrosos canvis normatius, el professorat ha hagut de fer front a canvis en la 

manera de programar passant de dissenyar propostes curriculars centrades en continguts 

temàtics a plantejar programacions centrades en que l'alumnat intervingui eficaçment en els 

diferents àmbits de la vida, mitjançant accions en les quals es mobilitzi, al mateix temps i de 

manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals o conceptuals (Zabala i 

Arnau, 2007). 

La incorporació del concepte de competència en els currículums ha implicat canvis 

metodològics que afecten al rol dels professors i dels alumnes, ja que l’acció competent va 

associada a una determinada seqüència didàctica.  

En referència a aquest canvi de paradigma, Zabala (2009) ens indica que el pas d'un model 

centrat en l'aprenentatge de coneixements, a un model basat en la formació en competències, 

exigeix un canvi profund en la manera d'ensenyar dels docents. La diferència rau en la 
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metodologia que empra el docent. No consisteix en la introducció d'un o altres continguts, 

sinó que l'ensenyament de les competències exigeix la combinació apropiada de diversos 

mètodes com són els projectes, les simulacions, els anàlisis de casos, les recerques, la 

resolució de problemes, etc. 

Esdevenir competent va lligat al fet de prendre consciència del que s’ha après, com s’ha après 

i per a què s’ha après. Per tant, els equips de professors ho han de tenir en compte a l’hora 

d’arribar a acords metodològics per afavorir aquests aprenentatges competencials. Incorporar 

aquesta reflexió a la revisió de les programacions és bàsica per seleccionar els continguts i 

les metodologies més adequades per garantir l’assoliment de les competències. No podem 

oblidar que, en una societat tan canviant com l'actual en relació a la manera de rebre i accedir 

a la informació, la manera d'interaccionar amb els altres i fins i tot la manera de concebre les 

pròpies finalitats de l'educació formal, els professionals de l'educació hem d'endinsar-nos en 

profunds processos de reflexió sobre quin és el nostre rol a l'aula (Hortigüela, Pérez-Pueyo i 

González-Calvo, 2019). 

Segons el currículum competencial a l’aula (Departament d’ensenyament, 2018b), els 

aprenentatges competencials es caracteritzen en 4 conceptes: han de ser transferibles; 

significatius i permanents; productius; i funcionals. És a dir, que es poden utilitzar en contextos 

diferents, que perduren al llarg del temps, que permeten fer activitats que no són 

exclusivament reproductives o repetitives i que permeten resoldre problemes en contextos 

reals. El quadre següent concreta aquestes característiques: 

 

Figura 2. Característiques dels aprenentatges competencials (imatge extreta Departament 

d’Ensenyament, 2018b, p.10.).  
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En aquest mateix document, descriuen que en l’aprenentatge competencial l’alumne n’és el 

protagonista actiu. Que l’alumne, en lloc de reproduir el coneixement, l’ha de poder crear, 

integrar i aplicar en situacions noves. L’alumne, també ha de ser cada vegada més capaç 

d’aprendre autònomament, la qual cosa implica incorporar l’avaluació al llarg del procés amb 

finalitat reguladora.  

Per tant, un currículum competencial hauria d’utilitzar una metodologia productiva i no una 

metodologia reproductiva. Utilitzar una metodologia que parteixi de contextos d’aprenentatge 

autèntics, i que inclogui la regulació del procés de construcció del coneixement i una 

producció final com a evidència de l’aprenentatge. Tal i com ens indicaven (Coll i Solé, 1989) 

en la concepció constructivista de l’ensenyament-aprenentatge, que aprendre 

significativament suposa la possibilitat d’atribuir significat al què s’ha d’aprendre a partir del 

que ja es coneix. Aquest procés desemboca a la realització d’aprenentatges que poden ser 

efectivament integrats en l’estructura cognitiva de la persona que aprèn, d’aquesta manera 

t’assegura la seva memorització comprensiva i la seva funcionalitat.  

El currículum competencial (Departament d’Ensenyament, 2018b) segueix aquesta línia 

constructivista i ens descriu que: “Assolir una competència implica poder integrar els diferents 

tipus de continguts i desenvolupar la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a 

situacions diverses i actuar de forma eficaç.” (p.11).També ens diu, que per a dissenyar una 

seqüència didàctica, a través de la qual es pretén que l’alumne aprengui de forma activa, és 

molt important conèixer diferents aspectes sobre el domini cognitiu que categoritza i ordena 

les habilitats de pensament (taxonomia de Bloom), i que és clau per estructurar i comprendre 

un procés d’aprenentatge.  

Per concloure els aspectes principals de la metodologia més idònia per fomentar el 

desenvolupament de les competències bàsiques en l’Educació Física, Figueras, Capllonch, 

Blázquez, Monzonís (2016), ens informen que els treballs que estudien la qualitat i l’enfoc 

competencial del currículum, coincideixen que per a aconseguir un nivell de qualitat i fomentar 

el desenvolupament de totes les competències bàsiques, és necessari tenir en compte 

aspectes com el desenvolupament del pensament crític de l'alumnat, el currículum integrat i 

la metodologia activa i interdisciplinària (Blázquez i Sebastiani, 2009; Gillespie, 2009; Tirado 

i Ventura, 2009), així com promoure problemes autèntics a resoldre mitjançant dinàmiques 

que impliquin l'adquisició i posada en pràctica de coneixements en funció del context 

(Calahorro, Lara Sánchez, i Torres-Luque, 2010). 
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1.3. L’avaluació de les competències. 

Segons Sanmartí (2010), els canvis curriculars que hi ha hagut han requerit d’una nova 

mirada de l’avaluació, que és fonamental per poder desenvolupar un currículum per 

competències i atendre a la diversitat de tot l’alumnat. Si no canvia l’avaluació, difícilment no 

canviarà res. Per tant, una visió competencial de l’aprenentatge comporta canviar què, com, 

quan i per què s’avalua. 

El Ministeri d’Educació (2015) ens diuen que: “Los criterios de evaluación deben servir de 

referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos 

criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 

el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en 

relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de elles” (MECD, 2015, p. 6989). 

És per això, que el concepte pur d'avaluar, ha d'estar associat al d'aprendre. Sense una 

avaluació oberta, clara, participativa i democràtica l'aprenentatge mai aconseguirà el seu 

màxim nivell. (Hortigüela et al., 2019). 

Sanmartí (2010) i Hortigüela et al. (2019) ens diuen que, les activitats d’avaluació han d’estar 

orientades a regular les dificultats i els errors que sorgeixen en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge. En aquest sentit, són formatives o formadores en funció de si les decisions que 

hi estan associades les pren fonamentalment el professor (formatives) o l’alumne 

(formadores).  

Encara és habitual comprovar com l'avaluació, més aviat entesa com a qualificació, és 

utilitzada pels docents com a eina de poder. A més, això es fa des d'una lògica subconscient 

imbuïda en molts casos en el propi currículum ocult, partint de premisses tan il·lògiques com 

assumides com la que el docent és l'únic que “sap” (Shepard, Penuel i Pellegrino, 2018, citat 

per Hortigüela et al., 2019). 

Segons Hortigüela et al. (2019), tot el qualificable hauria de ser avaluable però no tot 

l'avaluable té per què ser qualificable. No és el mateix avaluar continguts que avaluar 

competències. L’avaluació, a més de permetre comprovar el grau d’assoliment de les 

competències, ha de servir per regular el procés d’aprenentatge (Sanmartí, 2010). 
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El concepte de competència té un caràcter complex i la seva adquisició, en els termes que 

estableix el Decret 187/2015, de 25 d’agost, és el resultat d’un procés que acaba en finalitzar 

l’ESO. Tanmateix, al llarg de l’etapa es pot avaluar un cert grau d’adquisició de les 

competències, sempre que s’hagin seleccionat els continguts i les metodologies més 

adequades per desenvolupar-les, i s’hagin definit els indicadors d’adquisició de cada 

competència per mitjà dels criteris d’avaluació.  

En el currículum per competències (Departament d’Ensenyament, 2018b), l’avaluació té una 

funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, atès que ha de permetre decidir i adaptar 

les estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a 

mesura que avança en els aprenentatges. Ha de permetre al professorat contrastar el grau 

d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius de les àrees o matèries i de les competències 

bàsiques i ajustar, si escau, els processos didàctics.  

Per a l’alumnat, l’avaluació també esdevé un element essencial per aprendre, ja que els 

alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar 

en els aprenentatges i per seguir aprenent. Per tant, cal cercar estratègies per compartir amb 

l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge, i 

per compartir amb la resta del professorat i les famílies la coherència dels criteris d’avaluació 

aplicats en les disciplines o activitats escolars. (Sanmartí, 2010). 

En el cas de competències dels àmbits transversals, caldrà tenir en compte criteris més 

generals que permetin una visió de conjunt de l’abast de les competències a assolir.  

El currículum inclou una gradació d’assoliment per al final d’etapa de cada una de les 

competències que s’identifiquen i es despleguen per a cadascun dels àmbits de coneixement. 

Aquesta gradació es fa en tres nivells d’assoliment. El nivell 1 comporta un assoliment 

suficient de la competència, el nivell 2 aporta un nivell de notabilitat, mentre que el nivell 3 és 

clarament un nivell d’excel·lència. Això significa que el currículum competencial no és un 

currículum de mínims, sinó que persegueix la qualitat en l’aprenentatge i defineix aquesta 

qualitat. 

Hortigüela, D.; Pérez-Pueyo,A. I González-Calvo, G. (2019) ens parlen de l’avaluació 

formativa i compartida i ens diuen que si de debò volem que factors com l'autoregulació del 

treball, l'autonomia o la metacognició entrin en joc, és fonamental que l'avaluació sigui 
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transparent, clara, i que permeti la decisió de tots els agents que la sustenten, en aquest cas, 

donant veu als estudiants.  

Segons aquests autors, es defineix l’avaluació formativa i compartida com el procés de 

retroalimentació entre tots els agents educatius, sense associar-se a una qualificació, i amb 

la finalitat de millorar tant l'aprenentatge dels estudiants com la pròpia pràctica docent. 

A continuació es destaquen els 5 aspectes fonamentals per les quals, segons Hortigüela et 

al. (2019), és necessari aplicar processos d'avaluació formativa: 

- Permet ser més conscient del que s’aprèn: No hi ha aprenentatge sinó hi ha plena 

consciència del que s’està treballant. 

- Capacitat per autoregular l’aprenentatge: l’avaluació formativa i l’autorregulació van 

estretament relacionades. 

- Diferents capacitats i competències en l'aprenentatge: Una de les principals 

responsabilitats com a docents es troba en aconseguir transformar capacitats en 

competències. Aquestes competències demostren la capacitat de saber solucionar 

problemes, fins i tot de predir-ne alguns i actuar en conseqüència. 

- Diversitat de canals del feedback: No només és el docent el que dona la informació, 

corregeix o guia, sinó que cada integrant té l'oportunitat de millorar allò sobre el que 

s'estigui treballant. 

- Millora la pràctica docent: l’avaluació formativa i compartida no s’emmarca únicament 

en l’alumne. L’avaluació és la millor manera per millorar els processos educatius. 
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2. Models pedagògics. 

Existeix entre els professionals de l'Educació Física, una falta de consens en la interpretació 

dels diferents termes que formen part de la metodologia d'ensenyament. El centre d'interès 

se centra, a més, a conèixer quins procediments són els més adequats per a donar resposta 

a les necessitats de l'alumnat i a les demandes formatives que imposa la societat del moment 

(Rosa, García-Cantó, Pérez, 2019). 

Aquests autors, descriuen en el seu article que al llarg de les últimes dècades han sorgit 

diferents mètodes d'ensenyament com els Estils d'Ensenyament, els Models d'Ensenyament, 

els Models Curriculars, els Models d'Instrucció i els Models Pedagògics. Segons Fernández-

Río, Hortigüela, Pérez-Pueyo (2018), els models pedagògics han arribat per a quedar-se. 

Aquesta frase resumeix 40 anys d'un lent, però imparable creixement d'aquest plantejament 

metodològic en el camp de l'Educació Física a tot el món. Des dels primers passos a la fi dels 

anys 70, principis dels 80 del segle XX del model Comprensiu (TGFU; Búnquer i Thorpe, 

1982), passant per la denominada pràctica basada en models (Models-Based Practice; Kirk, 

2010) fins a arribar als actuals models pedagògics (Pedagogical Model; Haerens, Kirk, 

Cardon, i De Bourdeaudhuij, 2011), que assenyalen la interdependència dels quatre elements 

fonamentals de tot procés d'ensenyament-aprenentatge: estudiant, docent, contingut i 

context. Metzler (2005) indica que un Model Pedagògic ha de tenir una base teòrica sòlida, 

existir recerca sobre la seva implementació, i haver demostrat la seva capacitat per a 

aconseguir els objectius pedagògics en diferents contextos educatius. 

Haerens et al. (2011) citat a Fernández-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo i Aznar 

(2016) van proposar el terme Model Pedagògic ressaltant la interdependència i la 

irreductibilitat de l'aprenentatge, l'ensenyament, el contingut i el context. Aquests quatre 

elements constitueixen els pilars sobre els quals es van desenvolupant diferents 

plantejaments d'ensenyament de l'Educació Física, ja que estructuren i donen suport a tot el 

procés d'ensenyament-aprenentatge.  

Per Rosa et al. (2019), els Models Pedagògics representen una estructura que integra el 

caràcter social-cívic de la pedagogia, amb els processos i procediments de la didàctica, 

adaptats a les necessitats i interessos de l'alumnat, així com al context en el qual s'integren 

com a persones i en el qual se'ls forma per a contribuir com a ciutadans. 
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Per tant, per concloure Rosa et al. (2019) ens relacionen els Models Pedagògics amb les 

competències bàsiques dient que els Models Pedagògics es desenvolupen emprant 

metodologies actives basades en una pedagogia constructivista que fomenta l'aprenentatge 

social i cooperatiu, afavoreixen el desenvolupament de les competències clau i l'ús de 

tecnologies que faciliten l'adquisició del coneixement teòric pràctic; establint segons Rovegno 

(2006), una interdependència en les relacions entre l'aprenentatge, ensenyament, contingut i 

context. 

2.1. Model de Responsabilitat Personal i Social (MRPS) 

Les institucions educatives com els diferents professionals dedicats a la infància i la joventut 

han plantejat la necessitat de dissenyar, implementar i avaluar programes educatius dirigits a 

millorar les habilitats i les competències dels estudiants i a prevenir comportaments disruptius 

(Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak i Hawkins, 2004; Escartí, Gutiérrez i Pascual, 2011; 

Hernández-Mendo, Díaz i Morals, 2010, p. 342 citat per Pascual, Escartí, Gutiérrez i Llopis, 

2011).  

Seguint aquesta argumentació, professionals de l'educació física han destacat que les 

classes d'educació física són especialment apropiades per a potenciar competències 

personals i socials en els estudiants perquè han d'esforçar-se per a aconseguir una meta, 

cooperar entre iguals o resoldre els conflictes que sorgeixen en el joc (Brustad i Parker, 2005; 

Danish, Forneris i Wallace, 2005; Gould i Carson, 2008; Newton et al., 2007 citat per Pascual 

et al., 2011). 

En aquest marc, podem situar el Model de Responsabilitat Personal i Social (MRPS) (Escartí, 

2006) es tracta d'una adaptació al context espanyol del Model dissenyat per Donald Hellison 

als Estats Units a l'inici dels anys 70, amb el títol original de Teaching Personal and Social 

Responsibility (TPSR). Aquest model va sorgir per a ajudar als adolescents i joves en risc 

d'exclusió social, en l'aprenentatge de comportaments que els capacitessin tant per a l'esport 

com per a la vida. 

El Model de Responsabilitat Personal i Social, després de l'anàlisi realitzat a l’estudi de 

(Merino, Valero i Belado, 2017), es presenta com un Model Pedagògic actiu, en continu avanç 

tal com demostra el cos de recerques generat entorn d'ell. Les noves tendències actuals en 

l'estudi de la responsabilitat obren línies futures per a estudis que pretenguin promocionar 

comportaments responsables i valors associats a la seva implementació. D'aquesta manera, 
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es postula com una opció vinculada amb l'actual paradigma educatiu, atès que respon a la 

demanda de metodologies actives i competencials, en les quals es fomenta l'autonomia i 

responsabilitat dels alumnes en favor d'una societat en la qual necessiten ser reforçats i 

promocionats, tal com afirmava Hellison en els seus plantejaments inicials. 

En l’estudi de Prat, Camerino, Castañer, Andueza, Puigarnau (2019), arriben a la conclusió 

que l’aplicació del model de responsabilitat personal i social (MRPS) influeix positivament en 

la participació de l'alumne i en el desenvolupament de la classe, en contrapartida del model 

tradicional d’ensenyament, generant una percepció favorable en l'alumne de les seves 

necessitats psicològiques bàsiques, motivació cap a l’EF, esportivitat i estil de vida actiu. 

Durant la intervenció innovadora amb el model (MRPS) de l’estudi de Prat et al. (2019), es 

van fomentar les relacions afectives de comportaments positius, l'oportunitat de presa de 

decisions, la potenciació de noves competències socials i la possibilitat de transferir-les fora 

de les sessions d’EF (Tarín-Moreno, Pascual i Escartí, 2013). 

I en un altre estudi sobre aquest model pedagògic, Sánchez-Alcaraz, Cañadas, Valero, 

Gómez, Funes (2019), ens conclouen que els professors van destacar els beneficis que va 

tenir el model MRPS sobre els alumnes, millorant aspectes relacionats amb la responsabilitat 

personal i social, tals com la participació i l'esforç, l'autonomia i el respecte i ajuda als altres, 

resultats que coincideixen també amb altres estudis similars. 

En aquest mateix estudi també ens indiquen les dificultats de la implementació d’aquest model 

pedagògic (MRPS). Com la reducció del temps de pràctica dels estudiants degut a l’estructura 

de la sessió marcada pel model. També indicaven que alguns esports o continguts poden ser 

més difícils alhora de treballar els nivells del model. I per últim, també ens destaquen que 

degut a la falta de formació dels docents en els models pedagògics i els últims canvis 

legislatius no faciliten a l’hora d’implementar aquest model en la didàctica de l’Educació 

Física. 

2.1.1. Aspectes metodològics del model 

El MRPS es caracteritza en 4 aspectes metodològics bàsics: 

a. Pilars metodològics 

b. Nivells de responsabilitat. 

c. Les estratègies metodològiques bàsiques 

d. L’estructura de la sessió 
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A. Pilars metodològics: 

El nucli central del MRPS el constitueix la idea que els joves, per a ser individus eficients en 

el seu entorn social, han d'aprendre a ser responsables de si mateixos i dels altres i incorporar 

estratègies que els permetin exercir el control de les seves vides. El model entén la 

responsabilitat com a obligació moral respecte a un mateix i als altres, per la qual cosa els 

valors relacionats amb la responsabilitat personal són l'esforç i l'autonomia; mentre que els 

valors relacionats amb la responsabilitat social són el respecte als sentiments i drets dels 

altres, l'empatia i la sensibilitat social. La responsabilitat social, per tant, es concep, més que 

com a altruisme, com a identificació d'un mateix amb els altres, actitud que ha de derivar en 

comportaments que afavoreixin el bé comú (Martinek et al., 2001, citat a Carreras, 2014). 

Entre els factors clau per a explotar tot el potencial educatiu del model de responsabilitat, 

destaca la importància que adquireix la integració, la transferència, l’apoderament i les 

relacions professor/a-alumne. 

Com indica el propi Hellison (2003 i 2005) les relacions professor-alumne que es defensen 

en aquest model, suposen l'adopció d'una sèrie de premisses, a saber:  

• Tots els escolars posseeixen fortaleses i no sols febleses. 

• Cada escolar és únic i desitja ser reconegut com a tal, malgrat com vesteixi, parli o 

d'on procedeixi. 

• Tots els escolars tenen una veu que desitja ser escoltada. 

• Tots els escolars poden aprendre a prendre bones decisions si se'ls dona l'oportunitat 

per a això. 

B. Els nivells de responsabilitat: 

Sobre la base del fonament metodològic exposat, Merino et al. (2017) ens diu que el model 

pedagògic proposa el treball de la responsabilitat en diferents nivells que descriuen la 

necessitat de repartir el poder, el control i la gestió de la sessió entre el professor i l’alumnat 

d'una manera democràtica. Aquests han de conèixer els objectius i què s'espera d'ells durant 

la seva participació en el model, progressant des de la cerca d'autocontrol i respecte fins a 

generar la capacitat d'aconseguir objectius que un mateix es planteja, persistint davant les 

dificultats. El treball dels nivells de responsabilitat, si bé Hellison (2003) els presenta de 



29 

 

manera progressiva i acumulativa, no implica el seu desenvolupament independent encara 

que es recomana treballar el nivell 5 (transferència) des de el primer dia de classe. Cada nivell 

està determinat per unes estratègies i mètodes específics a desenvolupar pels alumnes i el 

professor, el propòsit del qual és interactuar entre ells amb la intenció de millorar els seus 

comportaments i actituds desenvolupats per ells mateixos i buscant la seva transferència a 

altres contextos fora de l'aula. 

Finalment, cal destacar que els nivells II i III se centren en el desenvolupament de la 

responsabilitat personal (participació i autonomia) mentre que els nivells I i IV desenvolupen 

la responsabilitat social (respecte i ajuda als altres). El Nivell V agrupa a tots els nivells i se 

centra en la transferència a altres contextos 

 

Figura 3. Nivells de responsabilitat del model MRPS. (imatge extreta Merino et al., 2017, 

p.64.). 
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C. Estratègies metodològiques generals: 

Les estratègies metodològiques generals permeten crear consistència temporal en la 

implementació del model, incorporar els quatre pilars metodològics en les sessions i treballar 

de forma integrada els diferents nivells de responsabilitat. L'aplicació d'aquestes estratègies 

contribueixen a la consecució dels objectius generals del model i, per tant, a desenvolupar la 

responsabilitat personal i social. 

 

Figura 4. Les 9 estratègies metodològiques del model MRPS (imatge extreta  Carreras, 

2014, p.105.). 

1- Ser un model de respecte: El docent ha de ser un exemple de respecte i comunicar-

se de manera respectuosa tant amb cada alumne individualment com amb el grup 

complet. 
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2- Fixar expectatives: Fer explícit als alumnes el que espera d'ells. Per exemple, la 

manera de realitzar les classes pràctiques, les normes, procediments i modals. 

3- Donar oportunitats d’èxit: Estructurar la sessió perquè tots els alumnes tinguin 

l'oportunitat de participar en les activitats amb èxit, independentment de les diferències 

individuals. 

4- Fomentar la interacció social: Estructurar les activitats que fomenten la interacció 

social positiva. Això podria implicar la interacció alumne-alumne per mitjà de la 

cooperació, treball en equip, solució de problemes o la resolució de conflictes. 

5- Assignar tasques: Assignar responsabilitats o tasques específiques als alumnes 

(diferents al lideratge) que facilitin l'organització del model o una activitat específica. 

Per exemple, ser responsable de distribuir i guardar el material o portar el control de 

la puntuació d'un partit. 

6- Donar opcions de lideratge: Permetre als alumnes liderar o estar al càrrec d’un grup. 

Per exemple, ensenyar una activitat a tota la classe . 

7- Donar veu i vot: Proporcionar oportunitats perquè els alumnes facin eleccions i donar-

los veu, per exemple en les discussions generals, votar en grup, fer preguntes, 

compartir opinions o avaluar el model o el professor. 

8- Rol en l’avaluació: Permetre als alumnes tenir un paper actiu en l'avaluació de 

l'aprenentatge. Podria implicar també la fixació d'objectius o la negociació entre 

professor i alumnes respecte a la nota o a la seva progressió en classe. 

9- Transferència: Parlar als alumnes sobre les possibilitats de transferir (aplicar) les 

habilitats per a la vida o les responsabilitats treballades en la sessió a altres contextos 

fora del model. 

El major o menor domini d'aquestes estratègies docents afavoriran o dificultaran, en els 

adolescents, l'aprenentatge de responsabilitat personal i social. Algunes d'elles són 

simplement bones estratègies docents. No obstant això, altres com donar veu als alumnes, 

donar oportunitats de lideratge, donar participació en l'avaluació o treballar la transferència 

representen competències docents específiques del model de responsabilitat (Parker, 

Kallusky i Hellison, 1999; Hellison et al., 2000; Doolittle i Demas, 2001; Parker i Hellison, 2001; 

Hellison, 2003 citat a Carreras, 2014). 
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D. Estructura de la sessió: 

Durant la posada en pràctica del MRPS, la sessió és un element fonamental, havent de 

respectar sempre la mateixa estructura de treball amb la finalitat d’acostumar als alumnes al 

compliment de les normes establertes i la projecció d'expectatives. Proposa una estructura 

de sessió dividida en 4 parts diferenciades: 

1- Presa de consciència. Durant els primers 5 minuts aproximadament, el docent exposa 

els comportaments que han d'aprendre i practicar en aquesta sessió, en connexió amb el 

nivell de responsabilitat que estiguin treballant. Els alumnes, asseguts preferentment en 

cercle, escolten al docent que exposarà de manera concisa l'objectiu educatiu de manera 

que els alumnes tinguin clar què s'espera d'ells en aquesta determinada sessió. 

Posteriorment, ha d'explicar l'activitat física a realitzar i les normes per a dur-les a terme. 

2- La responsabilitat en acció. S'entén com la part principal de la classe i correspon al 

moment de desenvolupar les diferents activitats físiques proposades en relació als 

objectius plantejats buscant que els estudiants aprenguin a comportar-se amb 

responsabilitat en la realització de les tasques. Aquestes han d'estar plantejades com a 

mitjans per a ensenyar la responsabilitat personal i social, tractant de ser motivadores i 

significatives per a l'alumne. 

3- Trobada de grup. En finalitzar la part d'activitat física de la sessió, els alumnes disposats 

preferentment en cercle del qual forma part el docent dediquen un temps a compartir 

idees, opinions i pensaments sorgits durant la classe. El docent és l'encarregat d'orientar 

el debat mitjançant preguntes dirigides als alumnes, deixant temps suficient perquè 

aquests contestin. El professor finalitza aquesta part amb una breu conclusió i aportant la 

manera en què poden ser solucionats els problemes sorgits. 

4- Avaluació. Per a concloure, l'alumnat durant aproximadament 2 o 3 minuts valora el seu 

comportament en classe en relació amb el nivell de responsabilitat treballat en aquesta 

sessió (autoavaluació). Igualment avalua el comportament dels seus companys i del 

professor (coavaluació). Aquesta avaluació es realitza amb un gest amb la mà de la 

següent manera: el dit polze cap amunt com a signe d'avaluació positiva, cap al mig 

indicant una avaluació mitjana i cap avall indicant una avaluació negativa. 
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2.2. Model de Gamificació.  

Kamasheva, Valeev, Yagudin, i Maksimova (2015) citat a Fernández-Río, Flores, Méndez, 

Tejedor, Martínez, Albillos, Miranda, Díaz i Sánchez (2019) ens diuen que el terme 

Gamificació va aparèixer amb el nou mil·lenni i va començar a estendre's amb major rapidesa 

en la dècada del 2010. Dichev i Dicheva (2017) citat a Fernández Río et al. (2019) ens 

descriuen que la paraula Gamificació prové del terme anglosaxó “Game” i la idea principal 

era la d'utilitzar el potencial dels jocs, però sobretot el que ha aportat a la indústria dels 

videojocs, per a motivar i provocar un canvi de comportament en contextos com el 

màrqueting, els negocis, els recursos humans o la salut per a augmentar l’addicció del 

consumidor, el rendiment de l'empleat o la lleialtat social cap a les corporacions.  

Posteriorment, la Gamificació va arribar a l'Educació quan els elements basats en el disseny 

de jocs i experiències de joc van ser incorporats al disseny dels processos d'ensenyament-

aprenentatge Dichev i Dicheva, (2017) citat a Fernández Río et al. (2019). Estudis pioners 

com el de Malone (1980) citat a Fernández Río et al (2019) van mostrar com en combinar-se 

les característiques dels videojocs amb elements educatius produïen aprenentatges més 

divertits.  

De manera progressiva els jocs s'han anat consolidant com a potents eines d'aprenentatge 

per a l'educació ja que afavoreixen l'aprenentatge experimental mitjançant la simulació de 

situacions reals i significatives per a la vida de l'alumnat. A més, els jocs fomenten la interacció 

i la motivació per l'aprenentatge, la col·laboració i la resolució de problemes i disminueixen 

en l'alumnat la por a equivocar-se (Monguillot, González, Zurita, Almirall, Guitert, 2015). Però, 

gamificar significa alguna cosa més, significa transformar la pròpia classe en un joc en base 

a una narrativa (Fernández-Río et al., 2019). 

Per Fernandez-Rio et al (2019), la Gamificació no consisteix en ajuntar una sèrie de jocs 

aïllats i utilitzar-los un darrere d'un altre en moments puntuals d'una sessió o d'una unitat 

didàctica, sinó que es tracta d'un plantejament global i coordinat a llarg termini (almenys una 

unitat didàctica completa), per la qual cosa podria considerar-se un model pedagògic, ja que 

compleix tots els elements necessaris que plantejava Metzler (2005). 

Per a Lee i Hammer (2011) citat a Rosa, García-Cantó, Pérez (2019), el model basat en la 

gamificació té com a objectiu en l'àmbit educatiu l'aplicació de dinàmiques de joc per a 

fomentar un major nivell de motivació i comportaments desitjats. D'aquesta manera, una 
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programació gamificada hauria de contemplar mesures com recompenses, desafiaments, 

rànquings o classificacions que, en la seva majoria, procedeixen dels videojocs. Així mateix, 

totes aquestes mesures s'han d'emmarcar sota un mateix context, que doti d'un matís 

significatiu tota la proposta. 

En el model pedagògic de la gamificació, Kapp (2012) ens indica que l’ús d’elements del joc 

ens ajuden a involucrar, motivar i promoure l’aprenentatge dels alumnes. 

Malgrat que s'observi una escassetat d'estudis d'aplicació a la EF d'aquest contingut, s’augura 

en els pròxims anys un augment d'aquests, ja que el matís lúdic de la gamificació al costat de 

l'ús de la tecnologia que implica, pot portar als docents a replantejar-se les seves 

programacions didàctiques (Monguillot et al., 2015). 

Alguns exemples de gamificació portats a la pràctica podria ser el de Pérez-López et al. 

(2017), que van aplicar la gamificación per al foment d'hàbits saludables en estudiants 

universitaris. Els autors van ambientar la seva proposta en l'època medieval, on l'alumnat 

exercia de guerrers de la salut i anaven superant nivells i desafiaments; amb això van 

aconseguir millores en hàbits d'activitat física i alimentació saludable en el grup experimental 

respecte al control.  

En una altra intervenció, es va treballar la freqüència cardíaca mitjançant reptes gamificats 

(Monguillot et al., 2015). En la proposta havien de superar nivells basats en activitats 

centrades en capacitat aeròbica, quan els superaven, se'ls bonificava amb un badge o 

insígnia, que al seu torn portava puntuació associada. 

2.2.1. Aspectes metodològics del model 

De manera global, per a gamificar els contextos educatius es poden categoritzar en 3 

elements bàsics (Werbach i Hunter, 2012, citat a Fernández-Rio et al., 2019): 

a) Dinàmiques: És el nivell conceptual més alt i inclou elements bàsics del plantejament: 

la narrativa, la progressió, les emocions, les limitacions, les relacions, etc. 

b) Mecàniques: És el segon nivell i inclou elements que fa que l'acció progressi: regles, 

desafiaments, elecció, competició, cooperació, feedback… 

c) Components: És el nivell bàsic i representa els elements tangibles del plantejament: 

avatars, premis, assoliments, trofeus, escuts, punts, nivells, classificacions… 
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Per a Fernández-Rio et al. (2019) hi ha uns elements fonamentals que ha de tenir tota 

gamificació en l'àmbit educatiu: 

1. Narrativa poderosa: és imprescindible trobar una temàtica que sigui atractiva per als 

estudiants sobre la base dels seus gustos i interessos (edat, temàtica rellevant en les seves 

vides, actualitat…), no a la del docent; no obstant això, a vegades tots dos poden coincidir o 

fins i tot els del segon poden ajudar als primers a descobrir temàtiques noves o molt 

importants per a la seva formació (lectura, matemàtiques, geografia, salut, activitat física, 

higiene, alimentació, valors...); una vegada triada la temàtica, el docent ha d’ “atreure” als 

estudiants a la mateixa a través de l'ús de diferents mitjans (vídeos, missatges escrits, àudios, 

música, imatges…) i tecnologies (apps, codis QR, genial.ly…) al començament (una bona 

posada en escena és imprescindible), però també durant i al final de tot la unitat didàctica 

gamificada per a mantenir l'interès i la motivació de tots els estudiants; en molts casos aquests 

“imputs” han de ser personalitzats. En definitiva, la narrativa ha de ser imaginativa, interessant 

i creativa. En el cas de crisi de creativitat, és recomanable basar-se en altres narratives ja 

utilitzades o, per exemple, en les etapes de “El viatge de l'heroi” de l'obra de Joseph Campbell 

(1998). 

2. Objectius desafiadors: en cada unitat didàctica a desenvolupar, els estudiants han de 

tenir diversos objectius específics i concrets a aconseguir i diferents habilitats a 

aprendre/dominar, tots dos basats en el currículum oficial; així mateix, cadascun d'aquests 

objectius/habilitats ha de tenir diferents nivells de dificultat per a desafiar als estudiants de 

manera individual, en parelles i en grups sobre la base del seu nivell de desenvolupament 

físic, cognitiu, afectiu i social. 

3. Clima de classe de mestratge: l'objectiu bàsic de tot el plantejament ha de ser que tots 

els estudiants intentin realitzar totes les tasques que es plantegin, ajudin als altres companys 

de grup/classe sempre que aquests ho necessitin, aconseguir punts, escuts, trofeus com a 

conseqüència de l'esforç i del treball ben fet, de la satisfacció per el “deure compliment”…, 

però no ha de ser superar/guanyar a altres companys de classe, derrotar-los, ser millor que 

ells i aconseguir l'objectiu quan uns altres no l'aconsegueixin; el docent ha d'evitar i desanimar 

les comparacions individuals o de grup prescindint de l'exposició pública de resultats (per 

exemple a través de taules de resultats o de classificacions) que només condueixen a un 

clima de classe orientat a l'ego. 
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4. Tasques obertes i flexibles: els jocs, les tasques, les activitats, els exercicis o els 

desafiaments que s'incloguin en tota experiència gamificada han de tenir múltiples solucions 

(obertes) i tenir la possibilitat d'adaptacions lleugeres per a poder ser realitzades per un grup 

heterogeni d'estudiants (flexibles); a més, és molt important tenir en compte que l’ “error 

educa”, per la qual cosa els estudiants han de saber que les activitats es podran repetir tantes 

vegades com es vulgui/necessiti (com un vídeojoc que es reinicia); veient l'error com una font 

d'aprenentatge i no de penalització; només amb aquest plantejament es podran desenvolupar 

molts dels altres elements fonamentals. 

5. Acte-regulació de l'aprenentatge (Autonomia): els estudiants han de regular ells 

mateixos el seu procés d'aprenentatge i prendre decisions en la classe sobre quin nivell volen 

aconseguir, quines habilitats volen treballar, quant temps, amb qui, amb quins 

recursos/materials…; el docent ha de promoure la preses de decisions per part de cada 

estudiant i actuar de guia, mediador o promotor del procés, però cedint el testimoni i apoderant 

als estudiants en tot moment per a desenvolupar la seva autonomia; no obstant això, aquest 

procés, com tot procés educatiu, ha de ser progressiu, perquè els estudiants necessiten 

aprendre a autoregular-se. 

6. Feedback immediat: en primer lloc, és imprescindible que els estudiants coneguin des del 

primer moment quins objectius estan plantejats, quines habilitats han d'intentar aprendre, 

quins nivells existeixen i poden aconseguir, quines activitats poden i/o han de realitzar, quants 

punts s'atorguen per cadascuna d'elles, com s'han de realitzar de manera correcta….; per a 

tot això és gairebé imprescindible que el docent elabori un portafolis (quadern de l'alumne) 

que serveixi de guia del procés d'ensenyament-aprenentatge i de registre del realitzat 

(s'explica una mica millor més a baix); a més, les tasques han de ser “auto-explicatives”, 

proporcionant informació a l'estudiant de manera immediata sobre l'adequat o no de la seva 

actuació. 

7. Èxit visible i progressiu (Competència): les tasques que es plantegin en les diferents 

sessions han de ser dissenyades anant del simple al complex per a enganxar a tots els 

estudiants en els primers nivells; perquè d'aquesta manera tinguin èxit en les mateixes i se 

sentin competents (fonamental en el foment de la motivació) i aquest èxit els ajudi i els animi 

a progressar cap a tasques i nivells més complexos, a intentar realitzar-los, encara que 

fracassin i a treballar dur per a tornar a intentar-ho. 
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8. Insígnies/escuts per assoliments: tots els estudiants han de tenir la possibilitat 

d'aconseguir punts que els permeti aconseguir insígnies/escuts de diferent tipus al llarg de 

tota la unitat didàctica; aquestes poden aconseguir-se per accions que es produeixen durant 

la pròpia sessió (realitzar una sèrie d'activitats, superar un repte concret, tenir un 

comportament correcte, ajudar als companys durant la pràctica, portar un “Snack” saludable 

per després de la classe…) o fora d'ella (pràctica d'activitat física en el temps lliure, realització 

d'activitats d'aprenentatge-servei…). És aconsellable ser generós i repartir diversos punts, ja 

que recol·lectar i acumular són elements motivants. 

9. Avatars: es consideren una extrapolació de la nostra personalitat i una representació d'un 

mateix. Al seu torn, els avatars permeten vincular-nos directament amb el món màgic del joc 

i la narrativa amb el que són un element motivador fonamental en aquesta mena de 

plantejament. 

10. Connexió social (Relació): els estudiants han de treballar en grups heterogenis en 

termes d'habilitat motriu, gènere i ètnia durant tota la unitat didàctica per a promoure la 

cohesió grupal i l'ajuda mútua cooperativa durant la realització de les tasques individuals i/o 

grupals, aconseguir punts i aconseguir els nivells més alts possibles; només d'aquesta 

manera es podrà aconseguir un clima d'aula adequat. Aquests grups poden formar-se a partir 

de tan sols dos components i es recomana que no siguin grans (el més recomanable és que 

siguin de quatre) perquè es maximitzin les connexions entre els membres. D'altra banda, 

aquests grups poden ser estables durant tota una unitat didàctica o diversos o canviar segons 

el funcionament d'aquests. 

11. Avaluació formativa: a través de criteris i instruments (rúbriques, llistes de control, fulles 

d'observació, estudis de cas…) clarament definits des del començament perquè serveixin 

com a guia de tot el procés de d’ensenyament-aprenentatge; a més s'han d'incloure 

procediments d'auto-avaluació, coavaluació (per part de diferents companys de classe) i 

heteroevaluación (per part del docent) a través dels instruments abans esmentats; tot el 

procés avaluador ha d'estar reflectit en el portafolis individual o grupal que es descriu a 

continuació. 

12. Portafolis o quadern de l'alumne: es tracta d'un element no-habitual en les classes 

d'Educació Física, però considerem que és un objecte absolutament imprescindible en tota 

Gamificació, ja que vertebra tot el procés d'ensenyament-aprenentatge incloent tota la 

informació necessària per a desenvolupar tots els elements anteriorment descrits; així mateix, 
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aconsegueix que la informació transmesa i gran part dels aprenentatges adquirits quedin 

reflectits per escrit, aconseguint un impacte major i més durador en els estudiants. Pot ser 

individual i/o grupal en funció de les necessitats i/o del plantejament. A més, es converteix en 

el millor “ambaixador” de la nostra classe i el nostre plantejament davant altres companys i 

les famílies. 

Fernández Rio et al. (2019) ens diuen que sobre la base dels arguments de Marczewski 

(2013), existeixen quatre factors RAMP de la motivació intrínseca que haurien de ser 

irrenunciables en qualsevol experiència gamificada que pretengui tenir èxit: Relatedness 

(compartir), Autonomy (decidir), Mastery (treballar) i Purpose (ajudar). Tots ells estan inclosos 

entre els elements fonamentals de tota gamificació descrits anteriorment.  

Finalment, Bartle (1996) citat a Fernández Rio et al. (2019) ens descriuen uns altres aspectes 

que ha de tenir en compte la gamifació per a aconseguir l'èxit, són els tipus de jugadors. Per 

a crear experiències gamificades excitants que incloguin a tots ells, sense excepció, és 

imprescindible conèixer-los per a crear dinàmiques adients als seus perfils: 

a) Recol·lectors (Achievers): són competidors i busquen obtenir assoliments ràpids per a 

millorar el seu estatus (solen ser el 30% del total).  

b) Exploradors (Explorers): busquen liderar el descobriment del joc, el volen recorre’l tot 

(20% del total).  

c) Assassins (Killers): busquen guanyar per sobre de tot, superar a tots els rivals i enfrontar-

se a ells, per a liderar la classificació (10% del total). 

d) Socialitzadors (Socializers): volen jugar en grup i compartir assoliments; divertir-se amb 

el grup és la seva principal finalitat (40% del total).  

I també hem de tenir en compte, tal i com ens indiquen Pérez-González, Valero, Moreno-

Murcia, Sánchez Alcaraz, (2019) que una de les teories que més ha aprofundit en la motivació 

dels alumnes és la teoria de l'autodeterminació (TAD) (Deci i Ryan, 2002), que sosté que les 

persones són capaces de regular la seva conducta de manera autònoma i volitiva quan 

interactuen amb l'entorn, afavorint la satisfacció de les seves necessitats psicològiques 

bàsiques (NPB): competència (sentir-se eficaç), autonomia (actuar amb llibertat sense 

imposició) i relacions socials (connexió amb altres persones). 
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2.3. Hibridació de models pedagògics. 

Fernandez-Río (2016) en el seu article que classifica els models pedagògics amb bàsics i 

emergents, ens diu que autors com Metzler (2005) han plantejat que no existeix un únic model 

d'ensenyament que serveixi per a tots els continguts o contextos educatius, per la qual cosa 

es fa necessari utilitzar diversos models o parts d’ells. 

La hibridació o unió de models pedagògics rau en la idea que un únic plantejament no és 

plenament efectiu en tots els contextos, mentre que elements diferents de diversos models 

poden unir-se com a peces d'un puzle pedagògic per a complementar-se i tenir un efecte 

multiplicador (Fernández-Río et al. 2016). 

Fernández-Río et al. (2018), ens afirma que la hibridació (combinació, unió o barreja) de 

models pedagògics ha tingut un increment gradual en els últims anys (González-Villora, 

Evangeli, Sierra-Díaz, i Fernandez-Rio, 2018), la qual cosa dona mostres de la seva 

importància.  

Aquest mateix autor, puntualitza que hibridar significa unir parts d'elements diferents, per la 

qual cosa la hibridació de models pedagògics és utilitzar elements significatius de diversos 

models de manera conjunta o combinada. La base fundacional d'aquesta idea està situada 

en dos pilars bàsics: a) l'Aprenentatge Situat: aprendre implica connectar als estudiants, els 

continguts, els coneixements i el món (Renti i Wenger, 1991) i b) l'Ensenyament Centrat en 

l'Estudiant: el docent ha de cedir gran part del protagonisme i la responsabilitat a l'estudiant 

en les sessions (Metzler, 2005).  

És complex resumir les diferents possibilitats d'hibridació entre models, però Fernández-Rio 

(2018) intenta dir-nos les característiques més importats:  

a) Analitzar els elements a hibridar de cada model ja que d'aquesta manera es podrà 

buscar la seva millor combinació per a aplicar-los en les unitats didàctiques corresponents. 

És millor combinar menys característiques dels models, però que siguin molt controlades pel 

docent. 

b) Aplicar-los en diversitat de continguts, tots els models, en major o menor mesura, poden 

tenir un caràcter transversal, i és aquí on neix el seu veritable potencial quan es combinen. 

c) Ser conscients del temps d'aplicació, la hibridació de models requereix de temps i 

experiència, per la qual cosa és fonamental ser constants, crítics i reflexius quan no tot surt a 

la primera. 
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d) Importància del context, és important atendre factors com el tipus d'alumnat, el tipus 

d’Educació Física que han rebut, les instal·lacions que tenen, el nivell cultural i social de les 

famílies, el tipus d'espais amb el qual es compta, etc.  

2.3.1. Hibridació del model MRPS i la Gamificació. 

No tots els models pedagògics poden ser aplicables a qualsevol context sociocultural. Es fa 

necessari el desenvolupament de Models Pedagògics Híbrids que permetin satisfer les 

necessitats dels estudiants en contextos concrets. (Rosa et al. 2019). 

És per això, que la Hibridació d’aquests dos models pot crear sinèrgies positives. El model de 

Gamificació ens permetrà apropar-nos a la generació “G” dels adolescents actuals, que son 

digitalment natius. I el model de Responsabilitat Personal i Social ens permetrà treballar els 

valors, a través de l’Educació Física. 

No obstant, no s’han trobat evidències científiques de la Hibridació d’aquests dos models, si 

que existeixen evidències científiques en la Hibridació dels models per separat (González-

Villora, Evangeli, Sierra-Díaz, i Fernandez-Rio, 2018 citat a Fernández-Río, 2018), però junts 

no s’han trobat. Només s’ha trobat un projecte de recerca a la Universitat de Murcia, al grup 

d’investigació en SAFE: “Aplicación de un programa educativo híbrido basado en el Modelo 

de Responsabilidad Personal y Social y Gamificación para el fomento de la condición física, 

aspectos psicosociales y rendimiento cognitivo en el área de Educación Física” (Melero, 

García-Ruíz, Merino-Barrero, Manzano-Sánchez, Valero-Valenzuela i Ardoy, 2019). El 

present projecte té com a objectiu principal analitzar i aprofundir en el coneixement dels 

efectes sobre la condició física, variables psicosocials i funcions neuro-cognitives implicades 

en el procés d'ensenyament-aprenentatge d'Educació Física, com a conseqüència de 

l'aplicació d'un programa híbrid basat en el MRPS (Hellison, 2011) i Gamificació (Pelling, 

2010). 

Es tracta d'una intervenció educativa d'innovació, basada en importants teories motivacionals 

que expliquen el comportament humà adaptatiu en ambients d'assoliment, a la intervenció a 

través del model pedagògic de Responsabilitat Personal i Social, el qual advoca per una 

“educació en valors” mitjançant la gestió de la responsabilitat per part del docent i la 

Gamificació enfocament que utilitza el joc com a mitjà per a la consecució de les seves metes. 
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3. La motivació basada en la Teoria de l’autodeterminació (TAD) 

La motivació és l’acció que impulsa a fer alguna cosa. I aquest concepte es considera 

abstracte, multidimensional i explicatiu del comportament humà. Nombrosos autors han 

tractat de definir-la, i en la majoria de definicions destaquen 3 elements: la direcció, la 

intensitat i la persistència de la conducta (Cera , Almagro, Conde, Sáenz-López, 2015). La 

direcció fa referència als objectius que una persona tria per aconseguir, la intensitat es refereix 

a la quantitat d'esforç que s’inverteix per a aconseguir-los, i la persistència a quant de temps 

es continua en la persecució d’aquests objectius (Iso-Ahola i St.Clair, 2000 citat a Cera et al., 

2015). 

La motivació s’ha estudiat molt des de la branca de la Psicologia, però actualment també 

s’està estudiant des de branca de la Neurociència on defineixen la motivació com un còctel 

molt versàtil que inclou i depèn de moltes variables, com podrien ser les biològiques, les 

genètiques, les neuronals, les psicològiques, les socials, les cognitives, les de personalitat i 

les de plasticitat cerebral. A més a més diuen, que la motivació té l’antítesi paradoxal que per 

si mateixa és recompensant i a la vegada ens ajuda a retardar la gratificació immediata 

Alarcón, Cárdenas, Clemente, Martínez, Guillén, Jiménez, Lázaro, Navarro, Mercade, Rivilla 

i Sánchez (2018). 

Sánchez-Oliva, Amado, Leo, González-Ponce i García-Calvo (2012), ens diuen que la 

regulació de la motivació dels alumnes durant les classes d'educació física ha estat 

catalogada com un factor determinant en l’adquisició d’hàbits de vida saludables. I que les 

classes d'Educació Física haurien d'ajudar en la promoció i el foment de la pràctica d'activitat 

física entre l'alumnat, creant hàbits de pràctica que perdurin tota la vida.  

Diferents estudis han destacat l'educació física com un excel·lent mitjà per a promoure 

l'activitat física de manera extraescolar, al ser l'única assignatura que ofereix als alumnes 

tasques i activitats en les quals es requereixen alts nivells de motricitat (Barkoukis, Hagger, 

Lambropoulos i Tsorbatzoudis, 2010; Sallis et al., 2012 citat a Sánchez-Oliva et al. (2012). 

Per tant, l'estudi de la motivació s'ha constituït com un important tòpic de recerca en el context 

de l'educació física. Així, tal i com indiquen Pérez-González et al. (2019) una de les teories 

que més ha aprofundit en la motivació dels alumnes ha sigut la teoria de l'autodeterminació 

(TAD) de Deci i Ryan (2002).  
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Aquesta autors, Ryan i Deci (2000) van fer una revisió de les definicions i la recerca sobre la 

motivació intrínseca i extrínseca, que en aquell moment encara era un camp d'estudi 

emergent. En aquests últims anys, s’ha avançat ràpidament i s'ha après molt sobre aquests 

dos tipus principals de motivació. 

Ryan i Deci (2020) avancen en la teoria de l’autodeterminació (TAD) a diferència dels 

enfocaments conductistes, que intenten modelar i controlar la motivació des de l'exterior, posa 

l'accent en les propensions motivacionals inherents a les persones per a aprendre i créixer, i 

com poden rebre suport.  

Una de les característiques principals d’aquesta teoria és que analitza el grau en què les 

conductes humanes són volitives o auto-determinades, és a dir, el grau en el qual les 

persones realitzen les seves accions de manera voluntària. Aquesta teoria s'ha aplicat en una 

varietat de contextos, per a explicar com els individus poden sentir-se intrínsecament 

motivats, extrínsecament motivats o desmotivats cap a una activitat. (Ryan i Deci 2020). Així, 

es poden trobar, de menor a major autodeterminació, la desmotivació, la motivació extrínseca 

(regulació externa, regulació introjectada, regulació identificada i regulació integrada) i la 

motivació intrínseca.  

- Desmotivació: En la desmotivació, als alumnes els falta intenció d'actuar, i per tant, 

és probable que la seva participació a classes sigui desorganitzada i acompanyada 

de sentiments de frustració, apatia, etc.  

- La motivació extrínseca:  Està determinada per recompenses o agents externs, i 

segons aquesta teoria pot variar bastant en la seva autonomia relativa. Per tant, un 

alumne podria participar a les classes d’Educació Física per pressions externes 

(regulació externa), per sentiments de culpabilitat (regulació introjectada), perquè 

vol millorar les seves habilitats esportives (regulació identificada) o perquè sap que 

és molt important per a mantenir un estil de vida saludable (regulació integrada).  

- La motivació intrínseca: Es refereix a activitats realitzades "pel seu propi bé" o pel 

seu interès i pel seu plaer inherent.  

La teoria de l’autodeterminació (TAD) de Ryan i Deci (2000), també estableix que el 

comportament humà està motivat per la satisfacció de tres necessitats psicològiques 

bàsiques: l’autonomia, la competència i la relació amb els altres.  
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Pel que fa a la necessitat d'autonomia, comprèn els esforços de les persones per ser l'agent, 

per sentir-se l'origen de les seves accions, i tenir veu o força per a determinar el seu propi 

comportament. La necessitat de competència es basa a tractar de controlar el resultat i 

experimentar eficàcia. Mentrestant, la necessitat de relació amb els altres fa referència a 

l'esforç per relacionar-se i preocupar-se per uns altres, així com sentir que els altres tenen 

una relació autèntica amb tu, i experimentar satisfacció amb el món social (Ryan i Deci, 2000).  

Aquests autors, indiquen que cadascuna de les necessitats psicològiques bàsiques juga un 

paper important per al desenvolupament i l'experiència òptima, així com per al benestar en la 

vida diària, de manera que cap pot ser frustrada sense conseqüències negatives, per la qual 

cosa resulta necessària la satisfacció de les tres necessitats. 

En aquest sentit, hi ha nombrosos estudis en l'àmbit educatiu (Barkoukis, Hagger, 

Lambropoulos, i Tsorbatzoudis, 2010; Méndez-Giménez, Fernández-Río, i Cecchini-Estrada, 

2013 citat a Almagro, Navarro, Paramio, Sáenz-López, 2015) que mostren la importància de 

la satisfacció de les necessitats psicològiques i la seva influència sobre la motivació en les 

classes d’Educació Física.  

Per a Pérez-Pueyo i Hortigüela (2020) el fet de qüestionar-se el què, el com i el per a què fem 

el que fem en les nostres classes d'Educació Física pot ser incòmode pels docents, però, sol 

ser la solució als problemes de desmotivació de l'alumnat, i per tant aquests autors creuen 

que la clau de la motivació dels alumnes passa per revisar la metodologia utilitzada dels 

docents. Aquests autors, ens diuen que la veritable motivació i l'èxit s'aconsegueix quan 

l'alumnat aconsegueix duu a terme experiències positives i pot comprovar la seva millora.  

 

En aquesta línia, Ryan i Deci (2020) ens apunten que una direcció actual de la recerca de la 

teoria de l’autodeterminació es refereix als problemes associats amb les noves tecnologies 

per a l'educació. Dient que un dels grans desafiaments de l'educació moderna és captar 

l'atenció dels estudiants i crear compromís per a les tasques d'aprenentatge. En resposta, els 

educadors estan recorrent al poder dels jocs per a cridar l'atenció amb finalitats 

d'ensenyament, utilitzant estratègies de "gamificació" per a millorar la motivació. 

En aquest sentit, la gamificació és una potent eina per a mobilitzar coneixements i consolidar 

aprenentatges. Aquesta metodologia consisteix a introduir estratègies i dinàmiques pròpies 

dels videojocs i entorns virtuals d'oci per a aplicar-los en entorns no recreatius amb la intenció 

de generar o potenciar la motivació i la pretensió de modificar conductes, comportaments i 
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habilitats personals. A més, la gamificació planteja objectius a curt termini  transitoris, fins a 

aconseguir uns altres a llarg termini de dificultat creixent, intentant fomentar la participació i 

la motivació a través de la utilització de recompenses i la jerarquització dels participants 

(Pérez-Pueyo i Hortigüela, 2020). 

Per tant, és evident que la gamificació pot aconseguir a curt termini que la motivació per a la 

participació de l'alumnat augmenti, però s'ha de controlar que la cerca contínua de 

recompenses, el treball en contextos de pràctiques no reals i la jerarquització immediata que 

la caracteritza no inverteixi aquesta motivació a llarg termini i tornem al punt de partida de 

desmotivació (Pérez-Pueyo i Hortigüela, 2020). 

Per altra banda, parlant de la metodologia del Model de Responsabilitat Personal i Social 

autors com Manzano-Sánchez, Merino-Barrero, Sánchez-Alcaraz i Valero-Valenzuela (2020), 

ens diuen que seria interessant explorar la relació que pot tenir la responsabilitat com a valor 

encaixada en els constructes macro teòrics de diferents teories motivacionals com la teoria 

de metes d'assoliment (Ordeixin i Maehr, 1995), la teoria de metes socials (Nicholls, 1989), la 

teoria de l'autodeterminació (Deci i Ryan, 2000), el model jeràrquic de la motivació intrínseca 

i extrínseca exposat per Vallerand (2001), així com possibles conseqüències adaptatives 

provocades per la seva promoció i ensenyament. 

Manzano-Sánchez et al. (2020) també diuen que les últimes recerques relacionades amb el 

Model de Responsabilitat Personal i Social apliquen la Teoria de l'Autodeterminació i la 

Secuencialidat de Vallerand (1997), on preveuen que una promoció d'un factor social, com 

pot ser la responsabilitat, produeix una millora en les necessitats psicològiques bàsiques 

(autonomia, percepció de competència i relació social) i per conseqüència en la millora de la 

motivació, especialment de tipus intrínseca. I conclouen dient que aquest augment de la 

motivació, pot desencadenar a millores del rendiment acadèmic, a la disminució de la 

percepció de violència escolar i/o a l'augment de la capacitat de resiliència entre altres 

variables.  



45 

 

Justificació, objectius i hipòtesis 

1. Justificació 

Davant nombrosos canvis normatius, el professorat ha hagut de fer front a canvis en la 

manera de programar passant de dissenyar propostes curriculars centrades en continguts 

temàtics a plantejar programacions centrades en que l'alumnat intervingui eficaçment en els 

diferents àmbits de la vida, mitjançant accions en les quals es mobilitzi, al mateix temps i de 

manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals o conceptuals (Zabala i 

Arnau, 2007). 

La LOMCE (2013), concep l'educació com el mitjà més adequat per a construir la personalitat 

de l'alumnat, per a afavorir l'adquisició i desenvolupament de competències necessàries que 

contribueixin al seu desenvolupament social, contribuint a la millora de les seves capacitats, 

conformant la seva pròpia identitat personal, i configurant la seva comprensió de la realitat, 

integrant en tot moment les dimensions cognoscitiva, afectiva i axiològica.  

Una educació física inspirada en un enfocament basat en competències (EBC), i des de la 

perspectiva de la complexitat, ha d'assentar-se en mètodes d'ensenyament-aprenentatge que 

impliquin globalitat, rellevància, funcionalitat, autonomia i implicació cognitiva. A més, les 

activitats que es proposin hauran d'inserir-se en contextos i situacions autèntiques i reals 

(Sebastiani, 2019). 

Igualment, l'enfocament basat en competències (EBC) ha comportat una nova mirada de 

l'educació física. Ni és l'única, ni és infal·lible, però ens fa pensar no sols en els alumnes sinó 

també en la futura ciutadania i en la necessitat d'educar-los en el compromís i en el poder de 

transformació personal i social. 

Tot i que Molina, Martínez-Baena i Gómez-Gonzalvo (2018), en el seu article on analitzen el 

model per competències d’una manera crítica ens diuen que, aquest model ha recuperat un 

paradigma educatiu centrat en el producte, és a dir , la pedagogia per objectius. Dient també 

que aquest model centra l'atenció del professorat a ajustar la pràctica educativa a criteris 

preestablerts per les pròpies lleis a través d'una homogeneïtzació i uniformització del 

currículum en la qual es mesura la qualitat de l'educació en termes d'eficiència i eficàcia. 

Malgrat aquesta realitat, existeixen alternatives al model per objectius que centren l'atenció 

en el procés d'ensenyament-aprenentatge en comptes del producte, com ells proposen en el 

seu article un model recuperant els principis de procediment. 
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A aquests autors, també els sorprèn que, en tot just una dècada d'existència en el panorama 

acadèmic espanyol, s'hagi publicat fins i tot un article de revisió sobre un tema tan recent 

(Figueras, Capllonch, Blázquez i Monozonís, 2016). Això contrasta amb els pocs treballs que 

s'han situat en una perspectiva més escèptica i han mantingut una postura crítica amb la 

moda oficial de l'ensenyament per competències (Fernández- Balboa, 2008; Molina i Antolín, 

2008; Vicente, 2011). 

Per altra banda, Hortigüela et al. (2019) ens reflexionen dient que no podem oblidar que, en 

una societat tan canviant com l'actual en relació a la manera de rebre i accedir a la informació, 

a la manera d'interaccionar amb els altres i fins i tot a la manera de concebre les pròpies 

finalitats de l'educació formal, els professionals de l'educació hem d'endinsar-nos en 

processos profunds de reflexió sobre quin és el nostre rol a l'aula. 

La intervenció docent en Educació Física, pot concretar-se en models d'ensenyament 

tradicionals i en models d'ensenyament que donen suport a l'autonomia de l'alumne en funció 

del grau d'autonomia assumit per l'estudiant en la presa de decisions durant el seu procés 

d'ensenyament-aprenentatge (Sicília i Delgado-Noguera, 2002). 

En aquest context, emergeixen com una alternativa metodològica a considerar els anomenats 

Models Pedagògics (Rosa et al., 2019). Representen una estructura que integra el caràcter 

social-cívic de la pedagogia amb els processos i procediments de la didàctica, adaptats a les 

necessitats i interessos de l'alumnat, així com al context en el qual s'integren com a persones 

i en el qual se'ls forma per a contribuir com a ciutadans. 

Segons Fernández-Río et al. (2018), els models pedagògics han arribat per a quedar-se. 

Aquesta frase resumeix 40 anys d'un lent, però imparable creixement d'aquest plantejament 

metodològic en el camp de l'Educació Física a tot el món. Des dels primers passos a la fi dels 

anys 70, principis dels 80 del segle XX del model Comprensiu (TGFU; Búnquer i Thorpe, 

1982), passant per la denominada pràctica basada en models (Models-Based Practice; Kirk, 

2010) fins a arribar als actuals models pedagògics (Pedagogical Model; Haerens, Kirk, 

Cardon, i De Bourdeaudhuij, 2011), que assenyalen la interdependència dels quatre elements 

fonamentals de tot procés d'ensenyament-aprenentatge: estudiant, docent, contingut i 

context. 

Per tant, una possible millora en la innovació pedagògica podria ser la hibridació de models 

pedagògics. Que segons Fernández-Río et al. (2016), incideix en la idea que un únic 



47 

 

plantejament no és plenament efectiu en tots els contextos, mentre que elements diferents de 

diversos models poden unir-se com a peces d'un puzle pedagògic per a complementar-se i 

tenir un efecte multiplicador.  

En el nostre estudi, ens centrarem en el Model de Responsabilitat Personal i Social i el Model 

de Gamificació, per a hibridar-los i tal com diuen Rosa et al. (2019), poder satisfer les 

necessitats dels estudiants en contextos concrets. 

L’elecció del model de gamificació bàsicament és perquè tal i com ens indicava Monguillot et 

al. (2015) el matís lúdic de la gamificació implica l'ús de la tecnologia. Per tal de poder-nos 

adaptar al context generacionals dels adolescents d’avui en dia. Actualment els nostres 

alumnes pertanyen a la Generació “G”, una nova generació acostumada als mitjans digitals i 

a les xarxes socials, però sobretot als videojocs. Per tant, crec que aquest model ens pot 

ajudar a apropar-nos a aquesta generació i adaptar-nos al seu context.  

I l’elecció del model de responsabilitat personal i social, és bàsicament perquè tal i com 

indicaven Merino et al. (2017) en el seu estudi, aquest Model pedagògic es postula com una 

opció vinculada amb l'actual paradigma educatiu, atès que respon a la demanda de 

metodologies actives i competencials, en les quals es fomenta l'autonomia i la responsabilitat 

dels alumnes en favor d'una societat en la qual necessiten ser reforçats i promocionats, tal 

com afirmava Hellison en els seus plantejaments inicials. 

Per això, la hibridació d’aquests models ens permetrà la didàctica dels valors personals i 

socials i l'aprenentatge a través del joc, que podrien tenir conseqüències positives sobre el 

nivell d’activitat física, la motivació i l’adquisició de competències bàsiques transversals tan 

les de l’àmbit personal com les de l’àmbit social.  

Per tant, tenint en compte tots aquests aspectes plantejats en aquesta justificació, la pregunta 

inicial que em plantejo en aquest estudi seria, com el model pedagògic híbrid (MRPS-GM), 

entre el Model de Responsabilitat Personal i Social (MRPS) i el model de Gamificació (GM), 

vers el model tradicional, ens ajuda a l’alumnat del curs de 3r ESO A de l’escola Cervetó de 

Granollers a adquirir les competències bàsiques transversals de l’àmbit personal i social, la 

millora dels hàbits de vida saludables i la motivació cap a l’Educació Física. 
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2. Objectius 

OBJECTIUS PRINCIPALS 

• Dissenyar una Unitat Didàctica amb un model pedagògic d’hibridació per a treballar 

les competències bàsiques de l’àmbit personal i social. 

• Avaluar l’efecte d’una UD basada amb la hibridació del model de gamificació i el model 

de responsabilitat personal i social (GM-MRPS) en l’adquisició de les competències 

bàsiques de l’àmbit personal i social (específicament la responsabilitat personal i 

social), en l’adquisició d’hàbits de vida saludable i en els efectes de les necessitats 

psicològiques bàsiques dels alumnes i en la seva motivació cap a l’assignatura 

d’Educació Física. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Identificar la condició física de l’alumnat previ a la intervenció de la UD. 

• Avaluar l’efecte de la UD hibridada en el desenvolupament de l’adquisició dels hàbits 

de vida saludables 

• Avaluar l’efecte de la UD hibridada en el desenvolupament de les necessitats 

psicològiques bàsiques (autonomia, competència, relació altres). 

• Avaluar l’efecte de la UD hibridada en la motivació autodeterminada de l’alumnat 

envers l’EF. 

• Avaluar l’efecte de la UD hibridada envers la responsabilitat personal i social. 

 

3. Hipòtesis 

S’espera que la hibridació de dos models pedagògics el de Responsabilitat personal i social i 

el de Gamificació, permetran millorar la responsabilitat personal i social dels alumnes 

(competència bàsica transversal), incrementar el nivell d’hàbits de vida saludables, les 

necessitats psicològiques bàsiques i la motivació autodetermida en comparació amb un 

model d’ensenyament tradicional. 
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Mètodes 

1. Mostra: 

La mostra es va formar amb els alumnes de 3r de la ESO del grup A i B de l’Escola Cervetó 

de Granollers, amb un total de 51 alumnes, 27 en el grup A (grup experimental) i 24 en el grup 

B (grup control), amb edats que anaven des dels 15 anys fins als 16 anys. 

El grup B va ser el grup control (GC) i el grup A va ser el grup experimental (GE). 

El GC va fer una UD amb una metodologia tradicional, i el GE va fer una UD amb una 

metodologia híbrida (MRPS-GM). Els continguts a treballar van ser els mateixos. El que va 

canviar va ser el docent, que en el GC va ser la docent habitual pels alumnes i el GE va ser 

la docent en pràctiques. 

2. Intervenció: 

Es va realitzar una Unitat Didàctica elaborada segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, pel qual s'estableixen 

els ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria a Catalunya. 

Que es va implementar als alumnes de 3r de la ESO de l’Escola Cervetó de Granollers durant 

el període de pràctiques del Màster de professorat de secundària, durant el mes de febrer i 

març del 2020. El nombre total de sessions havien de ser de 8 (1:30h/sessió), però la 

implementació de la UD va estar afectada per l’Estat d’alarma generada al país, degut a la 

COVID-19. I les dues últimes sessions no es van poder portar a terme, per tant, finalment van 

ser 6 sessions en cada grup classe, tan el grup control, com el grup experimental. 

La realització d'aquesta UD va incidir en la dimensió d’activitat física saludable concretament 

en la C1: Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual 

amb relació a la salut i C2: Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració 

d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física.  

Per aquest motiu, segons el decret 187/2015 es van desenvolupar continguts tals com la 

força, proves de valoració de la condició física i de la salut, disseny i execució d’escalfaments 

apropiats per a l’activitat física a realitzar, disseny i execució del treball de força i l’ús de noves 

tecnologies. També es van oferir les eines indispensables perquè l’alumnat pogués dissenyar 

les seves pròpies sessions d'entrenament dirigides a millorar la seva condició física i 



50 

 

conseqüentment també la seva salut, ja que són continguts molt vinculats a la millora de la 

qualitat de vida. 

El grup control va realitzar la UD a través d’una metodologia tradicional, elaborada per la 

professora habitual de la matèria. I el grup experimental se li va realitzar la UD amb una 

metodologia hibridada, entre el Model pedagògic de Responsabilitat Personal i Social i el 

model de Gamificació. 

3. Instrument: 

Les variables es van estudiar mitjançant un pre-test i un post-test, al inici de la implementació 

i al finalitzar la intervenció. Les proves pre-test i les post-test van ser les mateixes abans de 

la implementació de la UD i després de la UD. 

A continuació es presenten les diferents variables que es van avaluar: 

- La condició física: Per a mesurar les variables de condició física relacionades amb 

la salut es va fer una adaptació del test Alpha Fitness extensa (Ruiz et al., 2011) i van 

realitzar les següents proves: 

Recull de les dades del Test de condició física a través de Google forms. 

o Composició corporal: 

▪ IMC. 

▪ Perímetre cintura. 

▪ Enlloc de valorar els plecs cutanis es van valorar el % massa grasa 

amb l’ajuda d’una bàscula de bioimpedància per tal de poder comparar 

el pre-test i el post-test. 

o Capacitat múscul-esquelètica: 

▪ Força explosiva tren inferior: Salt de longitud peus junts. 

▪ Força explosiva: 30’’ màx. Burpees. Per a mesurar la capacitat múscul-

esquelètica, com a substitut de la prova de “força de prensió manual”. 

o Capacitat motora:  

▪ Velocitat agilitat: Prova 4x10m. 

 

https://forms.gle/QbeCyqT37RA7HcLbA
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Valors de referència de la Unió Europea (Ruiz et al., 2011): 

 

 

 

Taula 2. Valors de referència de la Unió Europea segons sexe i edat per cada una de les 

dimensions que avaluen la condició física de les noies de 14 anys 

  Referència UE 

  Noies 14 anys 

  Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt  

Composició 
corporal 

IMC  ≤17,6 17,7-18,9  19,0-22,8 22,9-25,6 ≥25,7 

Perímetre de cintura 
(cm) 

≤61 62-64 65-73 74-80 ≥81 

% grassa corporal ≤17,6 17,7-20,4 20,5-28,1 28,2-33,3 ≥33,4 

Capacitat 
múscul-

esquelètica 

Força explosiva tren 
inferior (cm) 

≤121 122-137 138-151 152-167 ≥168 

Capacitat 
motora 

Velocitat/Agilitat 
(seg.) 

≥13,8 13-13,7 12,4-12,9 11,8-12,3 ≤11,7 

 

 

 

Taula 1. Valors de referència de la Unió Europea segons sexe i edat per cada una de 

les dimensions que avaluen la condició física dels nois de 14 anys 

  Referència UE 

  Nois 14 anys 

  Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt  

Composició 
corporal 

IMC  ≤17,5 17,6-19 19,1-23,3 23,4-26,5 ≥26,6 

Perímetre de cintura 
(cm) 

≤65 66-69 70-80 81-88 ≥89 

% grassa corporal ≤10,1 10,2-13 13,1-24 24,1-35,1 ≥35,2 

Capacitat 
múscul-

esquelètica 

Força explosiva tren 
inferior (cm) 

≤151 152-169 170-183 184-200 ≥201 

Capacitat 
motora 

Velocitat/Agilitat 
(seg.) 

≥12,6 11,9-12,5 11,4-11,8 10,9-11,3 ≤10,8 
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Taula 3. Valors de referència de la Unió Europea segons sexe i edat per cada una de les 

dimensions que avaluen la condició física dels nois de 15 anys 

  Referència UE 

  Nois 15 anys 

  Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt  

Composició 
corporal 

IMC  ≤17,9 18,1-19,5 19,6-23,8 23,9-26,7 ≥26,8 

Perímetre de cintura 
(cm) 

≤67 67-71 72-81 82-89 ≥90 

% grassa corporal ≤9,6 9,7-12,2 12,3-22 22,1-31,4 ≥31,5 

Capacitat 
múscul-

esquelètica 

Força explosiva tren 
inferior (cm) 

≤165 166-182 183-196 197-212 ≥213 

Capacitat 
motora 

Velocitat/Agilitat 
(seg.) 

≥12,1 11,5-12 11,0-11,4 10,5-10,9 ≤10,4 

 

Taula 4. Valors de referència de la Unió Europea segons sexe i edat per cada una de les 

dimensions que avaluen la condició física de les noies de 15 anys 

  Referència UE 

  Noies 15 anys 

  Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt  

Composició 
corporal 

IMC  ≤18,1 18,2-19,4 19,5-23 26,1-25,6 ≥25,7 

Perímetre de cintura 
(cm) 

≤63 64-66 67-75 76-81 ≥82 

% grassa corporal ≤18,3 18,4-21 21,1-28,1 28,2-32,9 ≥33 

Capacitat 
múscul-

esquelètica 

Força explosiva tren 
inferior (cm) 

≤123 124-138 139-151 152-167 ≥168 

Capacitat 
motora 

Velocitat/Agilitat 
(seg.) 

≥13,7 13,0-13,6 12,4-12,9 11,8-12,3 ≤11,7 

 

- Hàbits de vida: Per tal de valorar els hàbits de vida dels alumnes durant el seu dia a 

dia, es va escollir el qüestionari YAP-S (Youth Activity Profile-Spain) una versió 

adaptada per la Universitat de Granada de l’original YAP (Youth Activity Profile) de la 

Iowa State University (www.physicalactivitylab.org) compost per 15 preguntes, sobre 

el temps de permanència fent activitat física (en l'entorn escolar i fora del mateix), així 

com del temps de dedicació a activitats sedentàries com veure la televisió, jugar a 

videoconsola o veure el telèfon mòbil.  

Test Google Forms YAP-S 

https://forms.gle/sWGid3d5XcCjH2X57
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- Necessitats psicològiques bàsiques de l’alumne/a cap a l’assignatura 

d’Educació Física: Es va valorar a través del test de les necessitats psicològiques 

bàsiques adaptat al context espanyol (BPNES) (Moreno-Murcia, González-Cutre, 

Virolat i Parra, 2008). Constituït per 12 ítems i dividit en 3 factors que avaluen: 

l'autonomia (ex. “Els exercicis que realitzo s'ajusten als meus interessos”); la 

competència (ex. “Realitzo els exercicis eficaçment”) i la relació amb els altres (ex. 

“Em relaciono de forma molt amistosa amb la resta de companys”). L'oració prèvia és 

“En les meves pràctiques...” i les respostes són recollides en una escala tipus Likert 

que va d'1 (Totalment en desacord) a 5 (Totalment d'acord). 

Test Google Forms BPNES 

- Motivació autodeterminada de l’alumne/a cap a l’assignatura d’Educació Física: 

Per tal de valorar el tipus de motivació que té cada alumne/a a les classes d’Educació 

Física es va utilitzar el qüestionari de motivació en l'educació física (CMEF) (Sánchez-

Oliva, Estimat, Leo, González-Cutre i García-Calvo, 2012). Que s'estructura en 20 

ítems repartits en 5 factors, de 4 preguntes cadascun, que mesuren els diferents tipus 

de regulació motivacional: motivació intrínseca (ex. “perquè la EF és divertida”); 

regulació identificada (ex. “perquè puc aprendre habilitats…”); regulació 

introjectada (ex. “perquè està ben vist pel professor) regulació externa (ex. “perquè 

vull que els meus companys/as valorin el que faig) i la desmotivació (ex. “no 

comprenc per què hem de tenir EF”). La sentència prèvia que encapçala el qüestionari 

és “Jo participo en classes de EF…” i les respostes són recollides en una escala tipus 

Likert que va d'1 (Totalment en desacord) a 5 (Totalment d'acord). 

Test Google Forms CMEF 

- Responsabilitat personal i social: Per a mesurar la competència personal i social 

es va utilitzar el test de responsabilitat personal i social amb una versió espanyola del 

Personal and Social Responsibility Questionnaire (PSRQ) validada al context educatiu 

espanyol per Escartí et al., (2011). Consta de 14 preguntes distribuïdes en dos factors: 

responsabilitat social (7 ítems) i responsabilitat personal (7 ítems). Els subjectes 

responen a través d’una escala de Likert de 6 punts, des de l’(1) totalment en desacord 

fins el (6) totalment d’acord. 

Test Google Forms PSRQ 

https://forms.gle/hG8FHZ3EEbmd3VPUA
https://forms.gle/RC5wJTfgWJ5Lr7ST7
https://forms.gle/9SNccb8Ue4ErEqC98
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4. Disseny i procediment: 

Primer de tot, es va informar a la tutora de pràctiques i es va demanar el seu consentiment i 

predisposició per a que elabori la UD amb el seu estil d’ensenyament (Model tradicional) i 

treballar els mateixos continguts que la UD de la metodologia hibridada (MRPS-GM).  

Després es va procedir a informar al centre, als pares/mares i als alumnes del present estudi 

i es va demanar el seu consentiment.  

Seguidament, es van passar els testos pre-test a tots els alumnes a la primera sessió de la 

UD. Amb la presencia de la tutora que és la professora d’Educació Física titular i l’estudiant 

en pràctiques que va fer la intervenció al mes de febrer amb la metodologia híbrida (MRPS-

GM) al (GE) i que és la investigadora d’aquest treball, per tal de que els alumnes poguessin 

resoldre dubtes, en el seu cas. 

Durant el mes de febrer i març del 2020 es va procedir a implementar la UD. El grup de 3r 

ESO B (GC) va rebre els continguts mitjançant una metodologia tradicional amb la professora 

titular del centre i el grup de 3r ESO A (GE) va rebre els continguts mitjançant una metodologia 

híbrida (MRPS-GM) amb la professora en pràctiques (que tenia 3 anys d’experiència en el 

Model de Responsabilitat Personal i Social i no tenia cap experiència en el model de 

Gamificació). 

A la última sessió de la UD, tant amb el grup control com en el grup experimental, s’havien 

de passar els post-test juntament amb les proves físiques finals, però com s’ha dit en els 

apartats anterior no es van poder portar a terme a classe, degut a l’Estat d’alarma, per la 

COVID-19.   

Finalment, es van passar els qüestionaris post-test als alumnes a través de la plataforma de 

l’escola i aquests havien de fer els qüestionaris i les proves físiques a casa (sempre hi quan 

poguessin fer-ho). Com que ja havien fet els qüestionaris al pre-test, ja sabien el funcionament 

d’aquests. Però, a causa d’aquesta situació excepcional, les respostes obtingudes del post-

test han sigut de 13 alumnes del grup control i de 12 alumnes del grup experimental. Això ha 

comportat que els resultats presentats on es comparen les dades pre-post siguin només 

centrades en els alumnes que han completat el pre-post excloent aquells alumnes que només 

s’han obtingut dades pre.  I les respostes de les proves físiques no han sigut significatives per 

poder-les valorar. 
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5. Anàlisi de les dades 

Les dades es van recollir a través de la plataforma de Google Forms. Es van elaborar els 

mateixos qüestionaris tan per les proves Pre-test com per les proves Post-test. 

Un cop recollides les dades dels testos, amb el programa Microsoft Excel, es va obtenir a 

nivell descriptiu els resultats dels qüestionaris inicials i finals de cada grup classe per a 

conèixer l'opinió i percepció que va generar cada intervenció sobre les seves Necessitats 

Psicològiques Bàsiques, sobre la motivació cap a l’Educació Física, sobre la condició física 

prèvia, sobre els hàbits de vida saludables i sobre la Responsabilitat Personal i Social. 

Posteriorment, amb el programa SPSS versió en espanyol, s'ha realitzat un anàlisi inferencial 

per veure les diferències entre sexes dins de cada grup i comparar les puntuacions entre 

grups (experimental i control) són el moment de recollida de dades (pre i post). Per analitzar 

les diferències s'ha aplicat la prova no paramètrica U de Mann-Whitney per mesures 

independents.  
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Resultats 

1. La condició física de l’alumnat previ a la intervenció de la UD 

Composició corporal: 

A la taula 5, es pot observar els resultats referents a la mitjana entre grup i segons sexe per 

cada una de les dimensions que avaluen la condició física de l’alumnat previ a la intervenció 

de la UD. Comparant els valors de referència de la Unió Europea de la condició física de 

l’alumnat referent a la composició corporal dels dos grups, podem destacar el següent: 

l’IMC tan del grup control com del grup experimental està dins d’un rang mitjà, excepte el grup 

de nois del grup control que té un rang baix. 

Referent al perímetre de cintura podem observar que tots els grups estan en un rang mitjà, 

tot i que el grup de noies del grup control esta al límit entre un rang mitjà i un rang alt.  

Referent al % de grassa corporal, podem observar que el grup de nois tant del grup control 

com del grup experimental estan en un rang mitjà. En canvi, les noies, podem observar que 

en el grup control estan en un rang baix i en el grup experimental estan en un rang molt baix. 

Capacitat múscul-esquelètica: 

Comparant els valors de referència de la Unió Europea de la condició física de l’alumnat 

referent a la capacitat múscul-esquelètica dels dos grups (taula 5), podem destacar que el 

grup de noies i de nois del grup experimental està dins del rang baix, en canvi el grup de nois 

del grup control està dins el rang mitjà-alt i el grup de noies del grup control està dins del rang 

mitjà. 

Pel que fa a l’indicador de la força explosiva general, comparant els dos grups, observem que 

el grup control de mitjana total té un nivell més alt que el grup experimental, però hi ha més 

diferències entre els nois i les noies. El grup experimental té un nivell similar entre els nois i 

les noies. 
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Capacitat motora: 

Comparant els valors de referència de la Unió Europea de la condició física de l’alumnat 

referent a la capacitat motora (taula 5) observem que el grup experimental, tant els nois com 

les noies estan en un rang molt baix, en canvi el grup control d’ambdós sexes tenen un rang 

molt alt. 

 

2. El desenvolupament de l’adquisició dels hàbits de vida saludables 

Activitat física a l’escola: 

El desenvolupament de l’adquisició dels hàbits de vida saludables en relació a l’activitat física 

a l’escola (gràfic 1) podem observar que hi ha un tendència similar en tots els grups, on 

l’activitat física que fan a l’escola majoritàriament és quan van i tornen del col·legi i durant les 

classes d’Educació Física, essent molt escassa l’activitat física als descans del pati o 

inexistent en els descans per dinar en tots els grups.  

En l’anàlisi pre i post test del desenvolupament de l’adquisició dels hàbits de vida saludables 

en relació a l’activitat física a l’escola podem destacar que el grup experimental ha augmentat 

un 3% l’activitat física a l’hora del pati. En canvi, el grup control, podem destacar que ha 

augmentat un 7% l’activitat a l’hora del descans del dinar a l’escola. La resta d’indicadors es 

mantenen sense diferències estadísticament significatives. 

Taula 5. Mitjana entre grup i segons sexe per cada una de les dimensions que avaluen la 

condició física de l’alumnat previ a la intervenció de la UD 

  Grup experimental Grup control 

  Mitjana Mitjana 

  Total nois noies Total nois noies 

Composició 
corporal 

IMC  20,81 20,14 20,81 20,10 18,97 20,79 

Perímetre de cintura 
(cm) 

70,32 72,33 68 74,24 72,13 75,54 

% grassa corporal 16,74 15,11 14,50 16,97 15,59 17,89 

Capacitat 
múscul-

esquelètica 

Força explosiva tren 
inferior (cm) 

153,92 164,85 137 161,29 185,13 146,62 

Força explosiva 
general 

10,94 11,64 11 11,29 12,25 10,69 

Capacitat 
motora 

Velocitat/Agilitat 14,34 16,22 13,18 10,74 10,10 11,17 
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Gràfic 1. Diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions que avaluen 

l’activitat física a l’escola. 

 

Activitat física fora de l’escola: 

Al gràfic 2 s’observa el desenvolupament de l’adquisició dels hàbits de vida saludables en 

relació a l’activitat física fora de l’escola i podem observar com l’activitat física abans de 

l’escola o després de l’escola entre les 14h i les 18h és inexistent.  

El grup control podem observar que en l’anàlisi pretest, el 46% de la seva activitat física fora 

de l’escola és per les tardes, un 31% és als dissabtes i un 23% és als diumenges. En 

comparació amb l’anàlisi posttest, observem una disminució en l’activitat per les tardes a un 

40%, un petit augment amb un 33% els dissabtes i un altre augment amb un 27% els 

diumenges. 

El grup experimental podem observar que en l’anàlisi pretest, el 43% de la seva activitat física 

fora de l’escola és per les tardes, un altre 43% és als dissabtes i observem una gran 

disminució als diumenges amb un 14%. En comparació amb l’anàlisi posttest, observem una 

disminució en les activitats per les tardes amb un 38%, també disminueix a un 31% l’activitat 

als dissabtes, en canvi els diumenges augmenta fins al 31% l’activitat física. 
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Gràfic 2. Diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions que avaluen 

l’activitat física fora de l’escola. 

 

Hàbits sedentaris: 

Al gràfic 3 s’observa el desenvolupament de l’adquisició dels hàbits de vida saludables en 

relació als hàbits de vida sedentaris i podem observar que l’indicador més alt és el del temps 

amb el mòbil. En canvi, el temps amb videojocs és pràcticament inexistent. 

En el grup control podem observar com en l’anàlisi pretest, un 47% dels seus hàbits 

sedentaris és temps amb el telèfon mòbil, un 23% estan asseguts, un 18% estan amb 

l’ordinador, un 12% veient la televisió i no estan temps jugant amb videojocs. En canvi, en 

l’anàlisi posttest podem observar que disminueix l’hàbit de l’ús del mòbil a un 42%, l’indicador 

d’estar asseguts també disminueix a un 16%, però l’indicador de mirar la televisió i de jugar 

amb l’ordinador augmenten al 21%.  

En el grup experimental podem observar com en l’anàlisi pretest, un 43% dels seus hàbits 

sedentaris és el temps amb el telèfon mòbil, un 29% estan asseguts, un 14% estan amb 

l’ordinador, un altre 14% estan veient la televisió i no estan temps jugant amb videojocs. En 

canvi, en l’anàlisi posttest podem observar que disminueix l’ús del mòbil a un 39%, també 

disminueix a un 22% l’estona d’estar asseguts i també disminueix a un 11% el temps a 

l’ordinador, però augmenta el temps estan veient la televisió a un 22% i a un 6% el temps 

jugant amb videojocs. 
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Gràfic 3. Diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions que avaluen els 

hàbits de vida sedentaris. 

3. El desenvolupament de les necessitats psicològiques bàsiques 

(autonomia, competència, relació altres) 

A la taula 6 podem observar el desenvolupament de les necessitats psicològiques bàsiques 

(autonomia, competència i relació amb els altres) dels alumnes cap a l’Educació Física en 

relació a la diferència dins del grup segons sexe no s'observen diferències estadísticament 

significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, ja que les p>0.05.  

Taula 6. Diferències dins del grup segons sexe de les 

dimensions que avaluen les necessitats psicològiques 

bàsiques de l'alumne cap a l'Educació Física. 

  Diferència entre sexes dins de 
cada grup 

  Grup 
experimental 

Grup control 

  U p U p 

Autonomia 
Pre 17,5 0,930 8 0,543 

Post 11 0,251 9 0,684 

Competència 
Pre 15,5 0,684 6 0,298 

Post 17,5 0,935 9 0,682 

Relació altres 
Pre 17 0,866 10 0,809 

Post 10,5 0,199 10 0,837 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 
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A la taula 7 podem observar el desenvolupament de les necessitats psicològiques bàsiques 

(autonomia, competència i relació amb els altres) dels alumnes cap a l’Educació Física en 

relació a la diferència entre grups pre i post per cada una de les dimensions no s'observen 

diferències estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, 

ja que les p>0.05.  

 
Taula 7. Diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions que 

avaluen les necessitats psicològiques bàsiques de l'alumne cap a l'Educació Física 

  Grup 
experimental 

Grup control Diferència entre grups  

  Mediana Mediana U p 

Autonomia 
Pre 3 3,50 51 0,132 

Post 3 3 73,5 0,803 

Competència 
Pre 3,75 4 69 0,617 

Post 4 4 75 0,866 

Relació altres 
Pre 4,25 5 62 0,337 

Post 4,50 4 76,5 0,932 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 

4. La motivació autodeterminada de l’alumnat envers l’Educació Física  

A la taula 8 podem observar la motivació autodeterminada del l’alumnat envers l’Educació 

Física en relació a les diferències dins del grup segons sexe no s'observen diferències 

estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, ja que les 

p>0.05. 

Taula 8. Diferències dins del grup segons sexe de les dimensions que 

avaluen la motivació autodeterminada de l'alumne cap a l'Educació Física. 

  Diferència entre sexes dins de cada grup 

  Grup experimental Grup control 

  U p U p 

Motivació 
intrínseca 

Pre 7,5 0,076 5,5 0,268 

Post 17,5 0,935 6,5 0,354 

Regulació 
identificada 

Pre 11,5 0,282 5,5 0,267 

Post 15,5 0,686 6 0,315 

Regulació 
introjectada 

Pre 14 0,517 2 0,072 

Post 7,5 0,089 3 0,108 

Regulació 
externa 

Pre 18 1 7 0,421 

Post 16,5 0,807 7 0,416 

Desmotivació 
Pre 15,5 0,655 9 0,666 

Post 15,5 0,655 10 0,829 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 
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A la taula 9 s’observa la motivació autodeterminada del l’alumnat envers l’Educació Física en 

relació a la diferència entre grups pre i post per cada una de les dimensions no s'observen 

diferències estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, 

ja que les p>0.05.  

Taula 9. Diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions que 

avaluen la motivació autodeterminada de l'alumne cap a l'Educació Física 

  Grup 
experimental 

Grup control 
Diferència entre 

grups  

  Mediana Mediana U p 

Motivació 
intrínseca 

Pre 4 4,50 74,5 0,845 

Post 3,75 4 66 0,504 

Regulació 
identificada 

Pre 4 4 59,5 0,307 

Post 3,25 3,50 67,5 0,563 

Regulació 
introjectada 

Pre 3,75 3 53,5 0,179 

Post 3 3 69 0,621 

Regulació 
externa 

Pre 3,50 3,50 77 0,956 

Post 2,50 3 63 0,405 

Desmotivació 
Pre 1 1 76,5 0,928 

Post 1 1 78 1 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 

 

5. La responsabilitat personal i social  

A la taula 10 s’observa la responsabilitat personal i social de l’alumnat en relació a les 

diferències dins del grup segons sexe de les dimensions no s'observen diferències 

estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, ja que les 

p>0.05.  

 

Taula 10. Diferències dins del grup segons sexe de les dimensions 

que avaluen la responsabilitat personal i social de l'alumne. 

  Diferència entre sexes dins de cada grup 

  Grup experimental Grup control 

  U p U p 

Total 
Pre 16 0,737 4 0,109 

Post 14,5 0,557 2 0,054 

Responsabilitat 
Personal 

Pre 17,5 0,932 10 0,833 

Post 16 0,730 5,5 0,243 

Responsabilitat 
Social 

Pre 12,5 0,348 5 0,173 

Post 12,5 0,337 3 0,076 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 
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A la taula 11 s’observa la responsabilitat personal i social de l’alumnat en relació a les 

diferències entre grups pre i post per cada una de les dimensions no s'observen diferències 

estadísticament significatives entre les puntuacions pre i post en cap dels testos, ja que les 

p>0.05.  

 
Taula 11. Diferències entre grups pre i post per cada una de les 

dimensions que avaluen la responsabilitat personal i social de l'alumne. 

  Grup 
experimental 

Grup control 
Diferència 

entre grups  

  Mediana Mediana U p 

Total 
Pre 5 6 49 0,090 

Post 5 5,5 57 0,226 

Responsabilitat 
Personal 

Pre 5 5 62,5 0,367 

Post 5 5 69,5 0,619 

Responsabilitat 
Social 

Pre 5 6 59,5 0,270 

Post 5,5 5 74,5 0,835 
U= U de Mann-Whitney 
P= valor significació (<0.05) 
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Discussió 

Tenint en compte els dos objectius principals d’aquesta investigació dissenyar una Unitat 

Didàctica amb un model pedagògic d’hibridació (MRPS-GM), entre el Model de responsabilitat 

personal i social i el model de gamificació, per a treballar les competències bàsiques de l’àmbit 

personal i social. I avaluar el seu efecte en l’adquisició de les competències bàsiques de 

l’àmbit personal i social (específicament la responsabilitat personal i social), en l’adquisició 

d’hàbits de vida saludable i en els efectes de les necessitats psicològiques bàsiques i la 

motivació autodeterminada dels alumnes cap a l’assignatura d’Educació Física. Podem 

analitzar els següents resultats obtinguts en l’estudi. 

Pel que fa, al primer objectiu, el disseny de la unitat didàctica hibridada (MRPS-GM) elaborada 

en aquest estudi, ha mostrat un dels objectius principals d’aquesta investigació que era la de 

dissenyar una unitat didàctica que permeti treballar les competències bàsiques de l’àmbit 

personal i social. De fet, aquest model d'hibridació no ha estat implementat encara amb rigor 

científic en l'àmbit educatiu.  

La hibridació d’aquests dos models pedagògics s’ha executat hibridant cada missió (basat en 

el model de GM) amb un nivell de responsabilitat (basat en el model de MRPS). De tal manera 

que cada missió, segons el model de gamificació, estava orientada amb el prisma del nivell 

de responsabilitat corresponent segons el model de responsabilitat personal i social. A més a 

més, l’estructura de la sessió ha sigut exactament la mateixa que marca el model de 

responsabilitat personal i social.  

Sanmartí (2010) ens diu que per tenir una visió competencial de l’aprenentatge es necessari 

canviar què, com, quan i per què s’avalua. En aquest sentit, els dos models pedagògics es 

basen en una avaluació formativa. El model de responsabilitat personal i social fomenta en 

cada sessió la realització de feedbacks tan a l’inici com al final, a través de preguntes obertes 

tenint en compte l’opinió dels alumnes, i el model de gamificació també fomenta l’avaluació 

formativa on el procés d’ensenyament-aprenentatge ha d’estar contextualitzat amb la UD 

gamificada, en la línia del que indiquen Hortigüela et al. (2019) definint l’avaluació formativa i 

compartida com el procés de retroalimentació entre tots els agents educatius, sense associar-

se a una qualificació, i amb la finalitat de millorar tant l'aprenentatge dels estudiants com la 

pròpia pràctica docent.  
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A part de tota aquesta estructura que forma l’esquelet de la UD, durant les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge (E-A), s’han utilitzat les 9 estratègies metodològiques que 

marca el model de responsabilitat personal i social al llarg de tota la UD, que fomenten la 

participació activa de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge posant el focus en el 

desenvolupament de la responsabilitat personal i social. Considero que aquestes estratègies 

són l’enllaç entre les competències transversal de l’àmbit personal i social i la realitat, és a 

dir, que connecten la teoria amb la pràctica. Juntament, amb aquestes estratègies 

metodològiques i el focus que posa el docent amb els diversos nivells de responsabilitat, s’ha 

pogut treballar intencionadament en totes les sessions el treball de les competències 

transversals de l’àmbit personal i social. En aquesta línia, Sebastiani (2019) ens diu que una 

educació física inspirada en un enfocament basat en competències (EBC), i des de la 

perspectiva de la complexitat, ha d'assentar-se en mètodes d'ensenyament-aprenentatge que 

impliquin globalitat, rellevància, funcionalitat, autonomia i implicació cognitiva. A més, les 

activitats que es proposin hauran d'inserir-se en contextos i situacions autèntiques i reals. Per 

tant, les 9 estratègies metodològiques generals guien al docent per tal de que les tasques 

proposades siguin complexes. Igualment, Sebastiani (2019) puntualitza dient que 

l'enfocament basat en competències (EBC) ha comportat una nova mirada de l'educació i ens 

fa pensar no sols en els alumnes sinó també en la futura ciutadania i en la necessitat d'educar-

los en el compromís i en el poder de transformació personal i social. Podríem dir que de la 

mateixa manera que s’estructura i es fonamenta el model pedagògic de responsabilitat 

personal i social (MRPS). 

Concretant més en detall el fet de com s’han treballat les competències de l’àmbit personal i 

social a les diverses sessions de la Unitat Didàctica Hibridada. En el nivell de responsabilitat 

3 del model (MRPS), el d’autonomia, es fomenta la dimensió d’autoconeixement (C1: 

Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal) i la 

dimensió d’aprendre a aprendre (C2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi aprenentatge i C3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin 

afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida). A més a més, aquesta dimensió 

d’aprendre a aprendre, també es treballa gràcies a l’avaluació formativa que promouen els 

dos models pedagògics. I la dimensió de participació (C4: Participar a l’aula, al centre i a 

l’entorn de manera reflexiva i responsable) es treballa específicament al nivell de 

responsabilitat 2 del model (MRPS)  que és el nivell de participació i l’esforç.  
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Per tant, podem concloure que el model de responsabilitat personal i social fomenta el treball 

de les competències transversals de l’àmbit personal i social d’una manera molt àgil i fàcil 

pels docents. Tal i com indicaven Merino et al. (2017) en el seu estudi, dient que aquest Model 

pedagògic es postula com una opció vinculada amb l'actual paradigma educatiu, atès que 

respon a la demanda de metodologies actives i competencials, en les quals es fomenta 

l'autonomia i la responsabilitat dels alumnes en favor d'una societat en la qual necessiten ser 

reforçats i promocionats, tal com afirmava Hellison en els seus plantejaments inicials. 

I que gràcies a la hibridació d’aquests dos models es generen unes sinèrgies positives que 

fan que es complementin molt bé. Tal i com indiquen Fernández-Río et al. (2016), sembla 

necessària la hibridació de models pedagògics per a aconseguir un major abast d'aquests, i 

és que alguns d'ells, com és en aquest cas, es complementen a la perfecció. 

Referent al segon objectiu, la hipòtesis d’aquesta recerca era que s’esperava que la hibridació 

d’aquests dos models pedagògics, el Model de Responsabilitat Personal i Social i el de 

Gamificació, permetrien millorar la responsabilitat personal i social dels alumnes 

(competència bàsica transversal), incrementaria el nivell d’hàbits de vida saludables, les 

necessitats psicològiques bàsiques i la motivació autodetermida en comparació amb un 

model d’ensenyament tradicional. Amb l'experiència limitada en el temps d’aquesta 

investigació, els resultats obtinguts han mostrat que no s’han obtingut resultats 

estadísticament significatius per tal de poder extreure’n evidències concloents. Tot i això, es 

poden observar algunes tendències en l’anàlisi dels resultats.  

Abans d’analitzar més en detall cada indicador dels resultats obtinguts, cal destacar que pel 

que fa a la condició física de l’alumnat previ a la intervenció, aquests estaven dins els 

paràmetres establerts com a mitjans, segons les referències de la Unió Europea del test Alpha 

Fitness (Ruiz et al., 2011). Destacant unes millors condicions del grup control envers al grup 

experimental, fins i tot, per sobre de la mitjana Europea, en relació a la força explosiva del 

tren inferior i en la capacitat motora de la velocitat i l’agilitat. 

Relacionat amb els indicadors dels hàbits de vida saludables, cal dir que no s’han vist millores 

significatives estadísticament, però si que destaca una disminució en el temps d’ús dels 

dispositius mòbils i en la reducció de temps asseguts, en ambos grups, tan el grup amb 

metodologia hibridada com el grup amb metodologia tradicional.  
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Pel que fa als indicadors de les necessitats psicològiques bàsiques no hi ha diferències 

significatives entre sexes dins de cada grup, però si s’analitza les diferències entre el grups 

pre i post, tot i que els resultats estadísticament parlant no siguin significatius, es pot observar 

com el grup experimental manté el nivell de percepció de l’autonomia, augmenta una mica 

(0,25) el nivell de percepció de la competència i també augmenta una mica (0,25) el nivell de 

percepció de la relació amb els altres. En canvi, el grup control disminueix mig punt el nivell 

de percepció de l’autonomia, manté el nivell de percepció de la competència i disminueix 1 

punt el nivell de percepció de la relació amb els altres. Per tant, podem concloure que existeix 

una tendència en les millores de les necessitats psicològiques bàsiques de l’alumnat cap a 

l’Educació Física amb el model pedagògic hibridat (MRPS-GM) i en canvi, amb el model 

tradicional, aquestes necessitats psicològiques bàsiques es mantenen o fins i tot es 

redueixen.  

En canvi, en la motivació autodeterminada de l’alumnat cap a l’Educació Física, que aquesta 

està determinada per recompenses o agents externs, segons la teoria de Deci i Ryan (2020) 

pot variar bastant en la seva autonomia relativa. Un alumne podria participar a les classes 

d’Educació Física per pressions externes (regulació externa), per sentiments de culpabilitat 

(regulació introjectada), perquè vol millorar les seves habilitats esportives (regulació 

identificada) o perquè sap que és molt important per a mantenir un estil de vida saludable 

(regulació integrada). En aquest sentit, s’observa que el grup experimental té una reducció 

més gran en l’anàlisi post test en la regulació introjectada i en la regulació externa comparat 

amb el grup control. Tot i això, el resultats d’ambos grups, disminueixen en l’anàlisi post test, 

fent que redueixi la motivació autodeterminada dels alumnes cap a l’Educació Física. Aquest 

fet, pot ser a causa dels continguts treballats, que han sigut la condició física i els hàbits de 

vida saludables, ja que una de les hipòtesis pot ser que siguin uns continguts més feixucs per 

part dels adolescents. D’igual manera, una possible causa podria ser tal i com indiquen Pérez-

Pueyo i Hortigüela (2020), parlant de la motivació dels alumnes, que probablement la solució 

es troba en un canvi metodològic cap als models pedagògics que han demostrat que els seus 

resultats són significativament millors quan el docent domina el model i les variables que el 

regulen. Per tant, la poca experiència del docent cap al model pedagògic de la gamificació, 

pot ser una de les causes que no hi hagin millores en la motivació autodeterminada dels 

estudiants cap a l’Educació Física. 

En darrer lloc, en l’anàlisi dels indicadors de la responsabilitat personal i social, si que es 

detecta diferència entre ambdós metodologies, tot i que estadísticament no siguin 
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significatives, analitzant les mitjanes de tots els indicadors es detecta una certa tendència cap 

a la millora de l’indicador de la responsabilitat social en el grup amb metodologia hibridada, 

en canvi, hi ha una certa tendència en la reducció d’aquest indicador en el grup amb 

metodologia tradicional.  

Limitacions de l’estudi: 

Una de les limitacions que ha tingut el present estudi, ha estat que durant la implementació 

de la Unitat Didàctica (formada per 8 sessions) només es van poder efectuar 6 sessions, tant 

al grup control com al grup experimental, degut a l’Estat d’Alarma ocasionat per la Covid-19, 

on els alumnes no van poder assistir a l’escola presencialment.   

A més a més, aquest fet, va afectar a la recollida de dades, ja que s’havia de realitzar a la 

última sessió. Per tant, aquesta recollida es va haver de realitzar amb els alumnes confinats 

a casa, poden alterar algunes de les respostes, tot i que a les indicacions se’ls va dir que 

valoressin la última setmana que van tenir classe, sense estar confinats. És possible que 

alguns alumnes responguessin pensant en la situació actual de confinament i no en la seva 

última setmana de classe.  

Relacionat amb això, una de les limitacions de l’estudi ha estat el baix nombre de participants 

en l’estudi, ja que ha comportat que els resultats presentats on es comparen les dades pre-

post siguin només centrades en els alumnes que han completat el pre-post excloent aquells 

alumnes que només s’han obtingut dades pre. I aquest fet podria tenir un efecte en la baixa 

significativitat d’algunes de les variables analitzades, per tant, els resultats s’han de veure 

com a preliminars i exploratoris. 

Per altra banda, aquest estudi no ha demostrat diferències significatives en les seves 

variables, podent ser una limitació el temps d’implementació de la Unitat Didàctica, essent 

aquest temps molt curt, ja que considero que no és suficient per poder aconseguir 

aprenentatges significatius pel que fa a la responsabilitat personal i social. I a més a més, el 

canvi de metodologia del grup experimental, que estaven acostumats amb una metodologia 

tradicional, considero que va ser molt radical, i crec que seria necessària una adaptació abans 

de la implementació del model hibridat. 

Una altra limitació ha estat que la metodologia de l’estudi utilitzada ha sigut només 

quantitativa, i no hem obtingut dades ni resultats qualitatius. Es possible que amb una 

metodologia mixta els resultats podrien apropar-se més a la realitat.  
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I finalment, una altra de les limitacions de l’estudi és la fiabilitat de la implementació del model 

pedagògic hibridat. Tot i que la professora del grup experimental tenia 3 anys d’experiència 

en el model pedagògic del MRPS, la professora no tenia cap experiència en el model 

pedagògic de la gamificació, poden afectar aquest fet als resultats de les diferents variables. 

Línies d’investigació futures: 

En un futur, es podria realitzar aquest estudi amb una mostra més gran i amb una durada de 

temps d’implementació més llarga que permeti una adaptació al grup experimental a la nova 

metodologia d’ensenyament, començant amb dinàmiques de l’aprenentatge cooperatiu, 

seguidament introduir la metodologia del model de responsabilitat personal i social i finalment 

introduir la gamificació per a realitzar la intervenció de la UD hibridada amb els dos models 

pedagògics. Es podria realitzar durant un any escolar, per tal de que els resultat puguin tenir 

més significativitat i generar patrons de comportament més estables.  

També es podrien utilitzar diaris de camp o entrevistes als alumnes, als familiars, a altres 

professors/es, o fins i tot als propis docents de la implementació, per tal d’avaluar la 

implementació i els seus efectes, d’aquesta manera la metodologia de l’estudi seria mixta i 

no només quantitativa. 

Un altre aspecte que es podria tenir en compte en futures línies d’investigació, seria realitzar 

el sistema d'observació de responsabilitat personal i social (SORPS) (Prat, Camerino, 

Castañer, Andueza i Puigarnau, 2019). Que permetria enregistrar en vídeo les sessió i poder 

registrar les actuacions dels docents i la resposta de cada grup d'estudiants. I a més a més, 

per tal de valorar la fiabilitat de la implementació del model pedagògic de la responsabilitat 

personal i social, es podria realitzar el qüestionari TARE, un fulla d'autoavaluació per part del 

docent sobre les estratègies de responsabilitat (Escartí, Gutiérrez, Pascual i Wright, 2013; 

Wright i Craig, 2013) que incentiva la reflexió sobre la metodologia de responsabilitat per part 

del docent després de la sessió. 

I finalment, una possible millora de l’estudi seria que el docent que implementa en el grup 

experimental, hauria de tenir com a mínim un o dos anys d’experiència en ambdós models 

pedagògics per tal d’interioritzar-los i minimitzar possibles errors d’execució.  
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Conclusions 

Aquesta investigació ha tingut dos objectius principals, el primer ha estat el de dissenyar una 

Unitat Didàctica amb un model pedagògic d’hibridació (MRPS-GM), entre el Model de 

Responsabilitat Personal i Social i el model de Gamificació, per a treballar les competències 

bàsiques de l’àmbit personal i social. I el segon objectiu ha estat avaluar el seu efecte en 

l’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit personal i social (específicament la 

responsabilitat personal i social), en l’adquisició d’hàbits de vida saludable i en els efectes de 

les necessitats psicològiques bàsiques i la motivació autodeterminada dels alumnes cap a 

l’assignatura d’Educació Física. I els resultats obtinguts han demostrat que la hibridació del 

model pedagògic (MRPS-GM) han facilitat el treball de les competències bàsiques 

transversals, sobretot les de l’àmbit personal i social. En canvi els resultats dels seus efectes 

no han sigut estadísticament significatius i s’han de veure com a preliminars i exploratoris, tot 

i que l’efecte més destacable és que s’han vist millores en la responsabilitat social amb el 

model pedagògic hibridat en comparació al model tradicional.  

Sebastiani (2019), ens diu que l'enfocament basat en competències (EBC) ha comportat una 

nova mirada de l'educació i ens fa pensar no sols en els alumnes sinó també en la futura 

ciutadania i en la necessitat d'educar-los en el compromís i en el poder de transformació 

personal i social. Podríem dir que de la mateixa manera que s’estructura i es fonamenta el 

model pedagògic de responsabilitat personal i social (MRPS).  

El Model de Responsabilitat Personal i Social juntament amb el Model de Gamificació, facilita 

als docents diverses estratègies i eines que faciliten la seva posada en pràctica, per tal de 

poder treballar les competències bàsiques i posar-les a la pràctica. En aquest sentit, 

Sebastiani (2019) ens diu que una Educació Física inspirada en un enfocament basat en 

competències (EBC), i des de la perspectiva de la complexitat, ha d'assentar-se en mètodes 

d'ensenyament-aprenentatge que impliquin globalitat, rellevància, funcionalitat, autonomia i 

implicació cognitiva. A més, les activitats que es proposin hauran d'inserir-se en contextos i 

situacions autèntiques i reals. Per tant, considerem que gràcies a les 9 estratègies 

metodològiques que es fonamenta el model (MRPS), ajuden com a guia al docent per tal de 

que les tasques proposades siguin complexes i competencials. I el Model de Gamificació es 

complementa amb aquest, ajudant a contextualitzar millor la Unitat Didàctica a cada centre i 

a cada grup d’alumnes, apropant-nos d’aquesta manera a la generació “G”, una generació 

nativa digitalment, que ha nascut a l’era dels videojocs. 
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L’anàlisi d’aquesta hibridació relacionat amb els hàbits de vida saludables, ens indica que 

s’ha mostrat millora però no hi ha hagut diferències significatives entre el model pedagògic 

hibridat o el model tradicional. Si que es destaca una disminució en el temps d’ús dels 

dispositius mòbils i en la reducció de temps asseguts, en ambdós grups, però segurament 

això és degut a què s’han treballat aquests continguts a classe. 

I per últim, en l’anàlisi de la motivació dels alumnes, aquesta s’ha vist millorada amb la 

implementació d’un model pedagògic hibridat, envers a un model tradicional, tot i que en els 

indicadors de la motivació autodeterminada no es detecten grans diferències, en les 

necessitats psicològiques bàsiques, si que es veu una diferència entre ambdós models 

pedagògics, concloent que existeix una tendència en les millores de les necessitats 

psicològiques bàsiques de l’alumnat cap a l’Educació Física amb el model pedagògic hibridat 

(MRPS-GM) i en canvi, amb el model tradicional, aquestes necessitats psicològiques 

bàsiques es mantenen o fins i tot es redueixen. 

Per anar finalitzant, dir que la hibridació dels models pedagògic hibridat entre la Gamificació 

i el Model de Responsabilitat Personal i Social, facilita el treball de les competències de l’àmbit 

personal i social, però es necessiten més estudis per tal d’evidenciar els seus efectes 

relacionats amb els hàbits de vida saludables, la responsabilitat personal i social, la motivació 

dels alumnes cap a l’Educació Física i les seves necessitats psicològiques bàsiques. 

D’aquesta manera, aquesta investigació no ha demostrat diferències significatives en les 

seves variables, podent ser una limitació el temps d’implementació de la Unitat Didàctica, 

essent aquest temps molt curt, ja que no és suficient per poder aconseguir efectes en les 

diferents variables analitzades. Una altra de les limitacions de l’estudi ha estat el baix nombre 

de participants, ja que aquest podria tenir un efecte en la baixa significativitat d’algunes de 

les variables analitzades, per tant, els resultats s’han de veure com a preliminars i exploratoris. 

Per tant, com a possibles línies d’investigació futura, aquest estudi ens serveix com a pioner 

en la hibridació dels Models de Responsabilitat Personal i Social, ja que a dia d’avui, l’únic 

estudi que hi ha hibridant aquests dos models pedagògics és el treball de (Melero et al., 2019), 

però encara no han extret resultats de l’estudi.  

Finalment, aquesta investigació m’ha ensenyat que els models pedagògics són una bona eina 

com a futura docent, per tal de treballar les competències bàsiques, ja que posen el focus en 

l’alumne i en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.  
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