
Presentació
Ja des de fa molts anys m’ha interessat el tema de les noves tecnologies i com 
aquestes poden ajudar-nos en les nostres vides quotidianes. Per aquest motiu, en 
haver de dur a terme el treball de recerca vaig decidir basar-me en la gammifica-
ció, un terme molt recent i encara poc introduït en la nostra societat que tracta de 
l’aprenentatge a través del joc en àmbits no lúdics.
Els videojocs estan moltes vegades vistos com a males influències per als infants 
però, cada vegada més, la gent comença a utilitzar aparells electrònics com el mòbil 
o l’ordinador des de més petits. Per aquest motiu amb el meu treball de recerca volia 
demostrar que a vegades aquests jocs poden estar dissenyats per ajudar a aprendre 
conceptes de manera més lúdica que no pas amb llibres.
Per tant, el meu treball de recerca es va basar en crear un joc d’ordinador que ajudi 
els alumnes a aprendre diferents reaccions de la química.

Metodologia
Una vegada vaig tenir clar com volia dur a terme el meu treball de recerca, vaig ini-
ciar sobretot la recerca per Internet, a més d’acudir a una xerrada a l’Institut d’Estu-
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dis Catalans on es va tractar el tema de la gammificació.
Seguidament, un cop definida la base del treball, vaig aprendre tres llenguatges de 
programació (on vaig fer un seguiment dels avenços en l’aprenentatge d’aquests 
en un blog que vaig crear) i vaig entendre com funcionava cada un d’ells. Gràcies a 
aquests llenguatges vaig poder desenvolupar la part pràctica del meu treball que 
consistia a crear un joc d’ordinador. Com que vaig haver d’aprendre els llenguat-
ges des de zero, em vaig adonar que no disposava de prou temps com per crear el 
programa des del principi i per aquest motiu vaig reprogramar un joc d’estratègia 
ja existent i conegut en l’àmbit dels alumnes, el «Tower Defense». Finalment, vaig 
adaptar el disseny d’aquest joc basant-me en els conceptes de química que havien 
de ser apresos. Així que el treball es va basar principalment en la part pràctica (ja 
que era el més important) i la part teòrica va ser l’últim que es va fer, ja que gràcies 
als conceptes apresos en la part pràctica i la consulta d’algunes pàgines web, vaig 
poder redactar aquesta part del treball de recerca.

Cos del treball
La gammificació, paraula provinent de l’anglès «game», representa el concepte 
d’aprendre a través del joc en àmbits no lúdics. És un terme molt recent, ja que fa 
aproximadament una dècada que es va començar a introduir la tecnologia a les au-
les de les escoles. Per aquest motiu, l’objectiu principal de la gammificació és acon-
seguir que els nens aprenguin interactuant amb diferents jocs educatius.
El joc desenvolupat consisteix a col·locar de forma estratègica unes torres al costat 
del camí marcat que «llençaran» o dispararan «aigua», «àcid», «base», «calor» i «oxi-
dant» mentre van entrant els elements en el taulell de joc. 
Com a elements es troben: àcids, bases, sals insolubles, sals solubles, metalls, me-
talls nobles i matèria orgànica.
Cada un dels elements serà «destruït» per la combinació d’una o més substàncies 
que disparen les torres. L’objectiu del joc és distribuir les torres estratègicament per 
tal que cap dels elements que entra en el taulell arribi al final.
Per tal de posar més emoció al treball es comença el joc amb una quantitat de mo-
nedes que serviran per comprar més torres i a mesura que es van avançant rondes 
s’aconsegueixen més diners i més punts.
En el moment que el jugador es queda sense monedes perd el joc.

Conclusions
En finalitzar el treball de recerca vaig poder extreure diverses conclusions tals com 
que amb la pràctica del joc del Chemistry Tower Defense s’aconsegueix assolir els 



nivells de coneixement de les dissolucions bàsiques de la química; que per aconse-
guir una millor estratègia per al joc s’ha de conèixer el diferent comportament dels 
elements químics i així poder posar les torres necessàries per dissoldre’ls; haver po-
gut complir l’objectiu principal que era aconseguir en un any aprendre tres llenguat-
ges de programació (HTML, CSS i JavaScript), i poder reprogramar un joc ja existent 
de manera que permetés aprendre química i, a més, altres objectius van ser el poder 
fer atractiva l’assignatura de química a través d’un joc que motivés els alumnes.
El fet de poder arribar a motivar els nens en el món de les reaccions químiques de 
manera fàcil i utilitzant el recurs dels ordinadors i el fet d’aconseguir que la química 
clàssica sigui apresa de manera moderna a través de la gammificació fent possible 
que un joc simplement estratègic pugui ajudar en l’aprenentatge de la química de 
manera entretinguda i amena ha estat el repte que em vaig proposar al principi del 
meu treball de recerca.
Amb la valoració feta pels alumnes del curs de 4t d’ESO que es va fer després de 
posar en pràctica el treball en una classe de Química, estic molt satisfeta amb el 
resultat, tot i que veig que és un camp molt ampli i que es pot aconseguir perfeccio-
nar molt. Com una primera prova, però, ho he valorat molt positivament. 
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