
 

Proposta de Seqüència Formativa per a Formació Inicial de Mestres 
en Pensament Computacional

Creació de videojocs 
  

Objectiu de la seqüència formativa: 

L’objectiu d’aquesta seqüència formativa és el de dotar els futurs i les futures 
mestres d’eines i recursos per a la creació de videojocs amb una doble 
intencionalitat: la primera, que es converteixin en creadors i creadores de 
videojocs que es puguin utilitzar a l’aula; la segona, que adquireixin la 
competència de dissenyar experiències d’aprenentatge on sigui l’alumnat qui es 
converteixi en creador de videojocs. Es treballen, bàsicament, els nivells de 
formació de mestres d’usuari, reflexiu i dissenyador. En alguns casos, els 
videojocs creats en l’assignatura s’han portat a les aules d’educació infantil o 
primària en períodes de pràctiques dels alumnes universitaris.  

Resum de la demanda per als futurs mestres:  

La seqüència formativa que es presenta aquí correspon a una assignatura 
optativa del Grau en Mestre/a i s’estructura en un seguit d’accions que parteixen 
de l’experiència que tenen els alumnes com a usuaris de jocs digitals, per passar 
per una etapa reflexiva sobre l’aplicació dels videojocs en la docència i que 
acaba en el disseny d’un prototip de videojoc aplicable a l’aula. 

 

Resum de la seqüència didàctica en base als 
nivells de formació de professorat en pensament 
computacional proposats pel projecte PECOFIM. 
En els primers estadis d’aquest desenvolupament 
els nivells d’usuari i usuari reflexiu es poden 
produir de forma simultània. 

 

 

 

 

Característiques bàsiques:  

 

- Requereix coneixement previ per part de l’alumnat en formació? No 

 

- Implica l’ús d’eines digitals? Si 

 

- És transformable en activitat d’aula per a alumnat de primària i/o infantil? 
Si 



 

 

Seqüència formativa 
Exemple provat en el marc del projecte PECOFIM Nivell de formació en PC abordat 

1.- Estudiant com a usuaris 
de videojocs 

 
1.- Estudiants com a usuaris de videojocs (45 min) 

Els estudiants del grau en Mestre/a expliquen a la resta de companys i 
companyes de classe les seves experiències en relació a l’ús dels videojocs. 

Expliquen, a més, el seu punt de vista sobre l’ús dels videojocs en general i 
l’ús dels videojocs en docència. 

Es completa la informació amb el que perceben del seu entorn més proper en 
relació a l’ús dels videojocs. 

També es parla, breument, sobre els tòpics relacionats amb els jocs digitals. 

 

 

2.- Reflexió sobre el que 
saben i sobre què es pot 
extreure dels videojocs que 
sigui útil en docència 

2.- Reflexió sobre el que saben i sobre què es pot extreure dels 
videojocs que sigui útil en docència (45 min) 

A través d’una enquesta es recull informació sobre el que l’alumnat de 
l’assignatura sap en relació amb els videojocs: la història, la nomenclatura, les 
plataformes de joc... 

Un cop tots els estudiants han respost l’enquesta, es mostra el resum del nivell 
de coneixement de videojocs de la classe. 

S’analitzen els resultats per veure en quin punt de partida ens trobem a l’inici 
de l’assignatura i es reflexiona sobre la importància de conèixer més coses 
sobre els videojocs com a futurs mestres. 
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3.- Cerca d’informació 
sobre diversos aspectes 
dels videojocs. Compartir-
la 

3.- Cerca d’informació sobre diversos aspectes dels videojocs. 
Compartir-la (2 sessions de 90 min) 

Aquest és un treball de grup. Cada grup elabora una infografia que reculli 
aquella informació bàsica relacionada amb algun dels aspectes essencials 
sobre els videojocs: la seva història, les plataformes de joc, els gèneres, la 
nomenclatura bàsica, els tipus de jugadors, les classificacions i les 
qualificacions que reben els videojocs. 

Un cop cada grup ha elaborat la seva infografia, es posa a l’abast de la resta 
de membres de la classe perquè tothom es pugui nodrir del treball dels seus 
companys i companyes. 

 

 

4.- Videojocs i educació: 
videojocs educatius i 
Serious Games 

4.- Videojocs i educació: videojocs educatius i Serious Games (90 
min) 

Es demana a cada grup que faci una cerca d’alguna experiència 
d’aprenentatge on s’hagi utilitzat algun videojoc. 

S’exposen a l’aula i es genera un debat al voltant de les propostes 
presentades. 

Es fa una reflexió aprofundida sobre les potencialitats didàctiques de l’ús dels 
videojocs a l’aula. 

Es mostren els Serious Games com una proposta per aprofitar el contingut 
didàctic dels videojocs. 
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5.- Descobrir eines de 
creació 

5.- Descobrir eines de creació (2 sessions de 90 min per a cada 
eina) 

Al llarg de diverses sessions d’aula es mostren algunes eines per crear 
videojocs. Es posa especial interès en explicar que, la majoria d’elles, també 
poden servir perquè els seus futurs alumnes puguin desenvolupar les seves 
pròpies produccions. 

Concretament es treballa amb: 

 Twine: una eina que serveix per elaborar històries en format text del 
tipus “tria la teva aventura”. 

 Scratch: llenguatge de programació que ja han treballat el curs 
anterior. 

 Kodu: una eina que permet treballar en 3D i que té un llenguatge de 
programació molt bàsic, basat en blocs. 

 Stencyl: una eina més avançada que permet creacions en 2D. Fàcil 
d’obtenir resultats potents amb poc temps d’aprenentatge. 

 Unity: tot i ser una eina professional, s’utilitzen aquelles funcionalitats 
més bàsiques que amb prou feines demanen utilitzar la programació 
per codi. 

 

 

6.- Dissenyar i 
desenvolupar un prototipus 

6.- Dissenyar i desenvolupar un prototipus (3 sessions de 90 min) 

Agrupats en equips de treball, els alumnes han de dissenyar i elaborar un 
prototipus de videojoc basant-se en tot el que han après fins ara. 

Cada equip ha de prendre una sèrie de decisions importants: 

 Quin tipus de videojoc volen elaborar? 
 Quina eina s’ajusta més al seu projecte? 
 Quins nous aprenentatges sobre l’eina han de fer? 
 Com es podrà aplicar a l’aula? 

És en aquest punt on determinats aspectes del pensament computacional 
prenen més força. D’entrada, han de descompondre el seu gran problema (el 
prototipus de videojoc) en problemes més petits (pantalles, etapes, 
plataformes...). Han de treballar a partir de l’abstracció per obtenir els resultats 
desitjats. En el moment d’utilitzar algun llenguatge de programació (bé sigui 
per blocs o textual) han d’aplicar conceptes com la seqüenciació, els 
esdeveniments, el paralꞏlelisme, les variables... 
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8.- Compartir el projecte 
amb la resta de companys i 
companyes 

8.- Compartir el projecte amb la resta de companys i companyes 
(90 min) 

Un cop cada grup ha elaborat un prototipus “jugable” del seu videojoc, 
s’organitza una sessió de classe on tots els alumnes de la classe poden jugar 
als jocs que han elaborat els seus companys i companyes. 

Han d’analitzar els altres videojocs entenent que es tracta de videojocs i han 
de reflexionar sobre la seva possible utilització en una aula d’educació infantil 
o primària. 

A partir d’aquí, fan suggeriments sobre com es podria completar o millorar 
cadascuna de les propostes. 

 

 

9.- Millorar els projectes 

9.- Millorar els projectes 

Cada grup recull les propostes i suggeriments que han fet els seus companys i 
companyes i incorpora aquelles més rellevants als projectes. 

D’aquesta manera acaba l’assignatura després d’haver seguit un procés que 
encaixa perfectament amb el procés que recull l’espiral del pensament creatiu: 
imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar... imaginar... 

 

 

 


