
 

Aprenentatge basat en videojocs 

Lloc: aula 005 de la planta baixa de la Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat 
Autònoma de Barcelona (Edifici K, Plaça del Coneixement, campus UAB, 08193 
Cerdanyola del Vallès) 

Dates: 1, 2, 3, 4 de juliol.  

Horari: de 9 a 14 hores.  

Durada: 20 hores.  

Objectius: apropar als docents d’educació secundària i batxillerat la línia de recerca de 
l’aprenentatge basat en videojocs (Video game-based learning) oferint les bases 
conceptuals i pedagògiques, així com la informació i els recursos necessaris per a la 
creació de projectes educatius propis. A més de l’anàlisi de projectes existents, al llarg 
del curs els assistents podran dissenyar en petits grups les seves pròpies activitats 
didàctiques per utilitzar-les a l’aula.  

Coordinadora: Lourdes Aguilar, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Professorat: 
Lourdes Aguilar, Universitat Autònoma de Barcelona 
Ferran Adell, Universitat Oberta de Catalunya 
Juan González, Universitat de Girona 

Programa  

Dilluns, 1 de juliol 

De la ludificació al videojoc educatiu 

09.00 – 09.30 h. Benvinguda i presentació del curs. A càrrec de Lourdes Aguilar, UAB  

09.30 – 10.30 h. Juguem aprenent o aprenem jugant? 

10.30 – 11.00 h. Pausa 

11.00 – 12.00 h. Let’s play! 

12.00 – 14.00 h. ABC del joc educatiu (videojoc inclòs) 

Sessió i taller a càrrec de Juan González, Universitat de Girona 

Dimarts, 2 de juliol  

Videojocs comercials i projectes educatius 

09.00 – 10:00. Videojocs comercials i projectes educatius 



 

10:00 – 11:00. Minecraft per a profes: Minecraft com a eina pedagògica | Introducció 
al Joc: Funcionament bàsic i característiques educatives. 

11.00 – 11.30. Pausa. 

11.30 – 13:00. Aprenent a jugar a Minecraft: instal·lació i primeres activitats tutorials 

13:00 – 14:00. Experimentant, in situ, exemples d’activitats educatives amb Minecraft 

Sessió i taller a càrrec de Ferran Adell, Universitat Oberta de Catalunya. 

Dimecres, 3 de juliol  

Creació d’activitats educatives amb Minecraft 

09.00 – 10:00. Planificació i creació d’activitats educatives amb Minecraft: Projecte 
educatiu i lògica de joc. 

10:00 – 11:00. Creant un escenari educatiu amb Minecraft: Dissenya la teva pròpia 
activitat (primera part) 

11.00 – 11.30. Pausa. 

11:30 – 12:30. Creant un escenari educatiu amb Minecraft: Dissenya la teva pròpia 
activitat (segona part) 

12.30 – 13:45. Presentació i posada en comú de les activitats creades. 

13:45 – 14:00. Valoració i conclusions finals 

Sessió i taller a càrrec de Ferran Adell, Universitat Oberta de Catalunya. 

Dijous, 4 de juliol 

09.00 – 11.00 h. Pradia: misterio en la ciudad, un videojoc educatiu per millorar la 
comunicació oral. Experiències amb alumnat amb necessitats educatives especials 

11.00 – 11.30 h. Pausa.  

11.30 – 14.00 h. Com aprofitar l’enfocament de l’aprenentatge basat en videojocs 
en la pràctica docent?  

Sessió i taller a càrrec de Lourdes Aguilar, UAB 

 


