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Resum.
L’aprenentatge basat en el joc (ABJ) té com a fonament la utilització de jocs de
taula per a treballar aspectes concrets del currículum. Els jocs de taula sovint tenen com
a pilar destreses com ara l’estratègia, l’atzar o el coneixement detallat d’alguna àrea per
tal de respondre preguntes concretes. En aquest darrer cas implica tenir uns
coneixements previs ja adquirits per tal de poder jugar i tenir èxit. En el cas que ens
ocupa, el joc permet adquirir uns coneixements desconeguts a priori, de manera que el
propi joc es converteix en eina d’aprenentatge. No és per tant una eina per demostrar
allò aprés sinó per a aprendre. Amb Alchemists l’alumnat descobreix tots els passos del
mètode científic i els aplica en la pròpia dinàmica del joc. Estem davant d’un joc molt
potent a l’hora de treballar el mètode científic a l’aula d’una forma diferent i que resulta
més motivadora per a l’alumnat.
En aquest article es mostra una experiència d’aula a partir del seu ús en un grup
de 4t d’ESO a la matèria de física i química. El lector hi trobarà una guia didàctica així
com les eines d’avaluació emprades.
Palabras clave. Aprenentatge basat en el joc, ABJ, mètode científic
Abstract.
Game-based learning (GBL) is based on the use of board games to work on
specific aspects of the curriculum. Board games are often based on strategy or chance
skills or detailed knowledge of a particular area in order to answer specific questions. In
the latter case it implies having previous knowledge already acquired in order to be able
to play and succeed. In this paper, the board game shown allows students to acquire
unknown knowledge, so that the game itself becomes a learning tool. It is therefore not
a tool to demonstrate what is learned but to learn. Playing Alchemists students discover
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all the steps of the scientific method and apply them in the dynamics of the game itself.
We are facing a very powerful game that comes to work the scientific method in the
classroom in a different way which is more motivating for our students.
This paper shows a classroom experience using Alchemists in a group of 4th ESO
in physics and chemistry. The reader will find a teaching guide as well as the evaluation
tools used.
Key Words. Game-based learning, GBL, scientific method

1. INTRODUCCIÓ
Alchemists està inspirat en el funcionament d’un equip de recerca química. A
partir de 8 elements1 alquímics de composició desconeguda, cada equip fa els seus
experiments per tal de descobrir la composició dels elements. Amb els resultats que va
obtenent es poden publicar teories, vendre pòcimes o vendre aquells ingredients que ja
no es necessiten. Finalment es fa una exposició pública dels resultats de cadascú. Al final
del joc, es fa un recompte de les teories correctes publicades per cada grup, dels
beneficis que ha obtingut i de la reputació que s’ha anat guanyant al llarg de la partida.

Figura 1. Imatge del joc de taula
Amb el joc es treballen aspectes del món de la recerca com ara:
●

El mètode científic: observació d’un fenomen, elaboració d’hipòtesis, disseny
d’experiments, anàlisi de dades, publicació i refutació de teories.

●

1

Obtenció de finançament per vendes i/o beques.

Veure figura 2
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●

La reputació dins la comunitat científica.

●

Exposició pública de resultats (congressos).

●

Treball en equip per tal d’aconseguir l’èxit de la recerca.
Des del minut zero cada grup de recerca es veu immers en el mètode científic.

Disposa d’uns ingredients que fa reaccionar per preparar una pòcima i, per tant,
observa un fenomen. Automàticament obté unes primeres dades experimentals que li
permeten elaborar una hipòtesi. Aquesta hipòtesi li permetrà planificar una recerca
amb nous experiments amb les seves corresponents anàlisis de dades i obtenció de
conclusions.
És molt probable que es puguin publicar teories referents a la composició dels
ingredients o, en cas contrari, reformular hipòtesis. Dins d’aquest estadi de la recerca,
també hi ha la possibilitat de refutar teories publicades per altres grups de recerca,
recreant així, d’alguna manera, la dinàmica habitual dins el món científic. D’altra banda,
el joc permet planificar tot l’operatiu de recerca en base a uns incentius en forma de
beca. Publicar la composició de certs ingredients té premi. El joc té, a més, tot un
procés de reconeixement de la tasca investigadora en forma de punts de reputació que
s’obtenen a mesura que s’assoleix l’èxit en la recerca. De la mateixa manera, la mala
praxis és penalitzada.
El joc simula una ciutat on 4 grups de recerca estan experimentant amb uns
elements a partir dels quals preparen pòcimes. La ciutat té un mercat on els alquimistes
poden: adquirir o vendre els elements; vendre les seves pòcimes als aventurers que
passen per la ciutat cercant una pocima en concret; comprar artefactes que els ajudaran
en les seves recerques; publicar les seves teories sobre la composició dels elements i
així guanyar reputació; o refutar les d’altres alquimistes per desemmascarar-los.
La seva complexitat fa que sigui un joc ideal per ser utiltzat a classe de manera que cada
jugador (alquimista) serà tractat a l’aula com un grup de recerca. D’aquesta manera
cada membre del grup té assignades unes tasques determinades, cosa que simplifica
molt l’assimilació del joc i, per tant, la possibilitat d’acabar amb èxit una partida.
2. GUIA DIDÀCTICA
Alchemists és un joc que amb les adaptacions que es proposen, permet treballar
la gran majoria de les competències bàsiques d’una forma molt innovadora i motivadora
per al nostre alumnat.
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●

Competència comunicativa: Els grups de recerca han de ser capaços de
comunicar els resultats de les seves investigacions dins del propi grup per tal de
prendre les decisions correctes.

●

Tractament de la informació i comptència digital: En tractar-se d’una activitat de
recerca d’informació, obtenció de dades i anàlisi de les mateixes, aquesta
competència es treballa a tota hora.

●

Competència matemàtica: El procediment pel qual s’obté la deducció de les
propietats dels diferents elements es basa en la lògica i la combinatòria.
L’activitat promou l’anàlisi abstracta de situacions on es combinen tres variables
diferents.

●

Competència d’aprendre a aprendre: El propi joc comporta aprendre per poder
continuar, està basat íntegrament en l’aprenentatge i en la descoberta a partir de
l’anàlisi rigorosa de fets experimentals.

●

Competència d’autonomia i iniciativa personal: Malgrat ser una activitat en grup
on la cooperació és crucial, l’èxit del grup depèn en bona mesura de la capacitat
individual dels membres en tenir cadascú unes tasques associades molt
determinades.

●

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: El joc simula el
que seria el dia a dia d’un grup de recerca, des d’aquesta premisa, tota l’activitat
permet posar en situació l’alumnat del que seria el món real de la recerca. D’altra
banda estan aplicant el mètode científic des del minut zero.

●

Competència social i ciutadana: En tot moment el grup està compartint
informació, fent propostes d’acció i veient-se obligat a consensuar decisions per
tal de dur endavant el projecte. El diàleg és clau des del principi ja que cadascun
dels membres del grup té una informació molt valuosa de la qual en depenen els
altres. En tot moment es promouen actituds de saber escoltar, respectar i buscar
el consens.
2.1.

ORGANITZACIÓ DE L’AULA

El joc està pensat per a 4 jugadors però com ja s’ha comentat, en comptes de 4
jugadors individuals es substitueixen aquests per 4 grups (grups de recerca) de 4 o 5
alumnes. Això vol dir que simultàniament poden jugar de 16 a 20 alumnes. Val a dir que
aquesta distribució és flexible i pot ser adaptada a les necessitats del grup-classe en
qüestió. Cada grup de recerca té especialistes en diferents àmbits del joc per tal de
facilitar la seva comprensió per una banda i per a treballar de forma cooperativa de
l’altra.
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Rols del grup de recerca:
●

Alquimista: Prepara les pòcimes i porta el control de la composició dels 8
elements i proposa qui ha de provar les noves pòcimes.

●

Editor: Decideix quines teories es publiquen, quan es publiquen i amb quin grau
de confiança. És el/la responsable de refutar les teories fetes pels altres equips.

●

Comercial: És responsable de vendre ingredients o pòcimes i de comprar
artefactes.

●

Cap de recerca: Coordina el grup i proposa les accions a prendre en cada
moment. És el portaveu del grup.
Taula 1
Temportització

Sessió

Tasques

1 (1 h)

S’explica la dinàmica general del joc i els rols dins de cada grup. Es fan
els grups i l’alumnat s’adjudica els rols.

2 (1 h)

S’agrupa l’alumnat dels diferents grups amb el mateix rol i se’ls dóna les
respectives instruccions per separat. Cada grup-rol estudia el seu paper
dins del joc per transmetre’l a la resta del respectius grups de recerca a
la propera sessió. El grup dels Alquimistes s’enduen a casa el joc de 8
ingredients i una graella de deducció per poder practicar.

3 (1 h)

Els grups comparteixen la informació adquirida a la sessió anterior. Es
prepara l’estrategia d’acció durant les diferents rondes del joc. Si algun
grup vol endur-se material a casa per practicar, és permés.

4 (2 h)

Es fa la partida.

2.2.

DINÀMICA DEL JOC

Una partida d’Alchemists consta de 6 rondes. A cada ronda el joc simula un dia de
mercat en una ciutat i les accions que es poden dur a terme cada dia són diferents. A la
taula 2 s’especifiquen.
Taula 2
Dinàmica del joc
Ronda

accions

1

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; comprar
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artefactes de tipus I (els de tipus II i III només són visibles); fer
experiments (amb un estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la
reputació.
2

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 1; comprar artefactes de tipus I (els de tipus II i III només
són visibles); publicar teories; fer experiments (amb un estudiant o
nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

3

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 2; comprar artefactes de tipus II (els de tipus III segueixen
visibles); publicar teories o refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un
estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

4

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 3; comprar artefactes de tipus II (els de tipus III segueixen
visibles); publicar teories o refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un
estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

5

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 4; comprar artefactes de tipus III; publicar teories o
refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un estudiant o nosaltres
mateixos); valoració de la reputació.

6

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; comprar
artefactes de tipus III; publicar teories o refutar-ne d’altres; exposició
pública de resultats; vendre pòcimes a l’aventurer 5; valoració de la
reputació; valoració final dels grups de recerca.

Abans de començar una ronda, l’equip de recerca ha de decidir quines accions
farà cada vegada. Només en pot fer 4 com a màxim, per tant han de seleccionar molt bé
quines fan per tal de treure’n el màxim de profit. Les accions que són responsabilitat de
cada membre del grup són:
Taula 3
Tasques dels rols
Sessió

Tasques

Alquimista

Dissenyar els experiments i dur-los a terme; demanar ingredients;

31 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 26-35

proposar la venda d’ingredients; proposar teories; donar garanties de
venda de pòcimes.
Editor

Publica les teories i els hi assigna nivells de confiança; refuta teories
d’altre grups de recerca; exposa els resultats a la ronda 6; controla la
reputació del grup de recerca.

Comercial

Ven els ingredients; ven les pòcimes assessorat per l’alquimista; compra
artefactes; està al cas del que s’ofereix en cada moment; controla les
cartes de favor.

Cap de
recerca

Coordina tot el grup de recerca; decideix les accions a prendre a cada
ronda; assessora l’editor a l’hora de publicar en funció de les beques que
s’ofereixen; porta el control dels punts totals del grup al llarg de la
partida.

Els elements alquímics són 8 i cadascú d’ells té tres propietats:

Figura 2. Cartes d’element alquímic
Les propietats d’aquests elements alquímics són:
●

3 colors (blau, verd o vermell)

●

2 mides (gran o petita)

●

dos signes (+ o -)
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Això suposa la possibilitat de fer 64 cominacions diferents. És a dir, que podríem tenir 64
elements per a jugar en comptes de només 8. Així doncs, a cada element li correspon
una d’aquestes 64 combinacions, les 8 amb què jugarem sempre són:

Figura 3. Combinacions d’elements alquímics
A cada partida s’assigna una d’aquestes 8 combinacions a cadascun dels 8 elements de
forma aleatòria. Això ho pot fer un moderador del joc amb un taulell expressament creat
o fer servir una app gratuïta per al joc que assigna les combinacions automàticament.
Una pòcima és la combinació de dos elements alquímics i en funció de la
composició d’aquests, la pòcima tindrà un sentit o un altre. La forma de trobar-lo és:
1. Ha de coincidir el signe i el color d’un dels tres components.
2. A més, cal que un cercle sigui gran i l’altre petit.
Exemples:

Figura 4. Pòcimes
Si tots tres colors s’anul·len entre sí, la pòcima és neutra, els elements es neutralitzen
entre ells. Per tal de fer el control de les pòcimes que es van preparant i així poder
descobrir la composició dels elements, l’alquimista de cada grup de recerca disposa
d’una graella de control on es van eliminant les combinacions que no són possibles per a
cada element.
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Figura 5. Full de control
3. AVALUACIÓ
Aquesta activitat s’ha utilitzat per avaluar tres competènces bàsiques dins de la unitat
didàctica en la que s’hi incabia. Totes tres han estat avaluades a partir de les rúbriques
d’avaluació que s’hi mostren tot seguit:

Figura 6. Rúbrica d’avaluació de les competències SC i AA
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Figura 7. Rúbrica d’avaluació de la competència IMF
Totes dues rúbriques eren emplenades tant per cada alumne de forma individual com
després pel professor. La valoració final es feia a partir d’una entrevista individual i
tenint en compte ambdues valoracions.
4. CONCLUSIONS
Alchemists és un joc de rol amb un munt de regles i instruccions de difícil
assoliment per a un sol jugador, motiu pel qual el pot fer poc atractiu per al jugador poc
experimentat en jocs de rol. Ara bé, plantejat com a eina per a fomentar el treball
cooperatiu

resulta

molt

efectiu.

En

tenir

tantes

regles

i

tants

fronts

oberts

simultàniament, el joc és ideal per treballar amb grups cooperatius de manera que cada
membre del grup es fa càrrec d’una part del joc. Amb tot, cap aspecte és independent
dels altres, cosa que força el grup a cooperar per acabar el joc amb èxit.
Pel que fa a la dinàmica i l’objectiu del joc, és sorprenentment útil per treballar el
mètode científic en estar tots i cadascun dels passos d’aquest, representats al joc. Així,
els i les alumnes es converteixen en científics que han d’esbrinar els misteris que
amaguen una sèrie d’ingredients per finalment elaborar una sèrie de teories, publicar-les
i defensar-les en cas que la comunitat científica les qüestioni.
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