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Sins Cardener:
Incorporant elements 
de joc a l’aprenentatge



Sins Cardener
3 exemples:

Minecraft

 
          Joc de Taula

                      Aprendre és un joc
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Minecraft

- “Grècia i Roma”

- Producte grupal

- Construcció Col·laborativa
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Domus

Insulae
Monuments
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http://www.youtube.com/watch?v=Mn10QAvHKLE
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Joc de Taula

“Antigues Civilitzacions. D’aquí i d’allà, del nord al sud”

- recerca Civilització Antiga (“especialització”)

- tria producte individual

- Museu de cultures del món (Barcelona)

- Joc de Taula (producte grupal)

- Firetes 
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Joc de Taula

- Capsa 

- Daus i fitxes

- Taulell

- Instruccions

- Codi PEGGY

- altres...
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Aprendre és un joc
“D’Alexandria a Granada”

- 12 rutes possibles (city to city)

- Dilluns tirada de daus

- Tipus de caselles

- Objectius

- Sortida Guixot de 8
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Aprendre és un joc
“Rutes i reptes”

- 12 ciutat de sortida

- 12 ciutats d’arribada

- 12 enigmes a resoldre
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Aprendre és un joc
“Rutes”

- Itinerari (Istanbul-Barcelona)

- Determinen tipus de reptes

Repte 2. Viatge al nou món.
Des de la ciutat on s’ajunten dos mons i que va ser la darrera d’un imperi 

molt important de la Mediterrània  hauràs d’arribar al port del que senyala 

el nou món.

 

En el recorregut heu d’acumular, almenys, un repte de cadascun dels 

següents àmbits:

ART – TECNOLOGIA – CIÈNCIES – GEOGRAFIA
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Aprendre és un joc
“Reptes”

- 6 categories

- + 80 reptes totals

- La fitxa de cada reptes:
Què hem de fer?
Resolució
Espais
Recursos
Professor de referència
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Aprendre és un joc
“Daus, Avatars i Caselles”

Escollir Repte

Repte Individual

Repte Tecnologia

Repte Matemàtiques

Repte Ciències

Repte Humanitats

Repte d’Arts

Repte Geografia

Tornar a tirar daus

Formular 5 preguntes

Demanar ajuda a un professor 
per superar un repte
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Aprendre és un joc
“Avaluació”

- Padlet (procés)

- Setmanari (reflexió)

- Seguiment (co-avaluació)

- Rúbrica professorat

- Exposició final

https://docs.google.com/presentation/d/1ju01Tn9uUZ-crNw0RiHx5vN87P0fPXYybnn_K5MnPuA/edit#slide=id.g221f7cc28d_1_15
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Aprendre és un joc

https://es.padlet.com/pdresaire/projecte6
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Aprendre és un joc
“Productes”

https://docs.google.com/file/d/1XcCvWlZDIB1E4gFdM5y5HTDlXvdyxUDq/preview
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