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un, dos, tres, el CliP 
ja hi és!
Trenta, quaranta, l’ametlla amarganta, pinyol madur, 
ves-te’n tu. Si tu te’n vas, nero nero nero, si tu te’n vas nero 
nero nas.

Per què juguem? Perquè el joc ens diverteix, 
perquè ens il·lusiona, perquè ens socialitza, perquè 
ens atrauen els reptes, perquè ens agrada guanyar, 
perquè volem compartir, per donar peixet als 
altres,...

D’oca a oca i tiro perquè em toca.

...per distreure’ns, per aprendre, per moure’ns, 
per pensar, per conèixer, per arriscar, per saber 
més, per mostrar-nos als altres, per competir, per 

cooperar, per resoldre misteris, 
per interpretar,...

Me’n menjo una i en compto vint!

...per desafiar, per afrontar 
un perill, per acceptar 
regles, per simular, per 
crear, per obtenir punts, 
per gaudir,.... I així, 
podríem continuar 
la llista de raons 
positives que ens 
porten a reivindicar 
la pràctica del joc.

Un, dos, tres la xarranca; un, dos, tres a peu coix;
un, dos, tres la mà a terra; un, dos, tres “adiós”!

I per què no?... Doncs no se’ns acut cap motiu per 
negar el benefici del joc. Únicament és important 
tenir present que en el joc s’hi ha de participar 
sempre de manera voluntària. No tindria cap sentit 
que s’obligués a una persona a jugar, si ella no vol. 

A la barrejada qui no hi entra para, a la barrejada qui no 
surt ha perdut!

Si ens acompanyeu a través d’aquest primer 
número d’EL CLIP del curs 2014-2015, podreu 
descobrir com anem introduint la gamificació 
(els elements del joc o les mecàniques del joc) en 
algunes sessions de classe a les aules del Brugulat.

Què us hi jugueu?

Judith Cuadras i Rodríguez
Directora

Desembre de 2014
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En Pere Cornellà és mestre, pedagog, professor a la 
UdG i magnífic conferenciant.

Al nostre institut hem tingut el luxe de comptar 
amb en Pere Cornellà que ens ha fet una xerrada 
a la  biblioteca sobre un concepte que ha estudiat 
molt bé: la Gamificació. 

-Gamifiquè? -comença la conferència en Pere-. 
Què és això? 

Doncs resumint-ho molt  és “ L’ús d’elements de 
jocs, mecàniques del joc i de tècniques de disseny 
de jocs en contextos que NO són JOCS, amb 
l´objectiu d´engrescar, motivar i de divertir”.

I a continuació va seguir anomenant i explicant els 
elements que intervenen en un joc:

1 Tot joc és un SISTEMA. Un conjunt de 
regles, normes, elements, tècniques, mecàniques, 
dinàmiques… que  experimenten voluntàriament 
un grup de persones. Segons Karl M. Kapp, els que 
formen el Magic Circle.  
Regles i normes però, que permeten prendre 
decisions,  tenir autonomia i on es toleren fins i tot 
els errors!

2 Els JUGADORS. són els qui en tot joc actuen 
o interactuen.  Tots ells mostren molt la seva 
personalitat quan juguen. I ens els va classificar en 
quatre arquetipus bàsics: 

 -  KILLERS… passió per acabar amb l´enemic! 
(Hannibal Lecter, Chucky, la sospitosa veïna del 
5è…)

-  ACHIEVERS… passió per acumular i 
posseir  tresors (Bárcenas,  Millet, Jack Sparrow, 
Barbanegra)

-   SOCIALIZERS… feliços en la relació amb els 
altres i interactuant (l´equip d´orientació en ple)

-  EXPLORERS… volen descobrir món i  perdre´s 
en ell (el cul d´en Jaumet)

I nosaltres, què som? Costa definir-nos. Aquí és on 
descobrim que no tots som iguals, que no tots ens 
interessem pel mateix i que les intel.ligències són 
múltiples. Potser tots tenim una mica de cada…

3 REACCIONS EMOCIONALS. “Es coneix més  
una persona en una hora de joc, que en anys de 
conversa” Plató
No tots els jocs comporten les mateixes reaccions 
emocionals. Hi ha:
- Jocs competitius
- Jocs cooperatius
- Jocs d´autoexpressió (creatius)
A més, aprendre a guanyar i a perdre és essencial 
per tal de garantir la SATISFACCIÓ o el plaer pel 
joc. I això s´aprèn i s´ensenya!
DIVERTIR. Tot  joc ha de divertir o si no,  no té 
gràcia, i hi ha experts, per exemple Jon Radoff,  que 
fins i tot han trobat  43 coses divertides que tot joc 
ha de tenir.

També ens va diferenciar què és la motivació 
intrínseca: satisfacció pròpia , de la motivació 
extrínseca, amb recompensa. Per exemple: si no hi 
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Com sempre, la Comissió 
del CLIP volem donar 
les gràcies als nostres 
anunciants i proveïdors 
per la seva indispensable 
aportació.

ha sardina, la foca no aplaudeix; si no em compren 
la moto, no cal treure´m el Graduat.

Arribats a aquest punt, en Pere Cornellà va 
desmuntar-nos el prejudici que tenim encara 
socialment vers els videojocs i les noves tecnologies.
Va afirmar que el prototipus  que tenim de jugador 
de videojocno és cert , ni per gènere, ni per edat, ni 
per condició social… Per què estan tan mal vistos 
els videojocs per la societat?
Va citar-nos especialistes que afirmen que “ l´ús 
dels videojocs afecta el cervell i ens pot convertir 
en persones més hàbils en determinades tasques” 
(Nick Bilton  dixit), per exemple en el camp de la 
cirurgia.
I ens va parlar també dels SERIOUS GAMES 
com els simuladors.  Jocs que van més enllà de la 
diversió i apunten cap a la formació o educació en 
camps ben diversos.

Què és, doncs,  GAMIFICAR?  Gamificar és fer 
viure experiències de joc en un entorn no lúdic. 
Ho podrem mesurar per les emocions de gaudi del 
jugador/alumne.
Finalment, ens va fer jugar i repassar el que havíem 
après en la sessió amb una sèrie de preguntes que 
havíem de contestar amb el mòbil i prement botons 
amb rapidesa!  I sorpresa: l´única persona que era 
no docent va guanyar la juguesca.

L´objectiu de la gamificació va funcionar perquè 
vàrem aprendre i ens vàrem divertir. I el millor 
de tot és que ara ja estem tots fent bullir l´olla i 
gamificant projectes. Vam descobrir plataformes 
diverses per gamificar la classe: Kahoot, Captain 
Up, Class Dojo, Class Craft… Fantàstic.

                                        Ioia Isern i Enric Beltran   
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La botifarra  és un  joc de cartes català originari 
dels Països Catalans i un dels més populars aquí. 
És un joc  de pensar i d’estratègia que juguen  
quatre jugadors en equips de dos .  El pot practicar 
tothom i en qualsevol lloc.
Si entrem en un local i veiem quatre persones 
assegudes en una taula, amb un cobretaula , una 
baralla i algú observant-los, és que estan jugant a 
la botifarra. Mentre es juga no es diu paraula ni es 
fan gestos, ni  ganyotes, però quan acaba la partida 
tothom, fins i tot els badocs, hi diuen la seva , i no 
sempre amb veu gaire dolça ; per sort les coses no 
arriben a més.
Està basat en la lògica  i sobretot en les 
matemàtiques i  requereix per ser un bon jugador 
molta observació, memòria i capacitat deductiva. 
La raó, el raonament, és el que juga en la botifarra 
, si surts de qualsevol carta sempre has de tenir el 
perquè preparat. Si el company considera que no 
has fet bé et demanarà explicacions  i millor tenir-
les raonades 

El bon jugador quan s’han jugat poques cartes , ja 
pot deduir  majoritàriament les dels altres . Això fa 
reduir els efectes de l’atzar al mínim. Aquí sempre 
dos i dos fan  quatre i no es permet l’engany 
perquè no ajuda a guanyar la partida, enganya uns 
i altres i desfà completamente el joc .Un joc que et 
fa estar concentrat en el que fas, no pots despistar-
te , no ajudaries el company, no pots anar a jugar 
només les teves cartes, has de jugar les teves i les 
del company
Un joc jugat sense diners on hi caben les discussions  
, evidentment , això sí després d’haver jugat la mà, 
recordem que és un joc de muts . Una mà jugada 
sense crítica posterior no té cap mena de gràcia, 
curiós oi  ? Amb visions diferents per a cada edat i 
que  provoca en els jugadors una anàlisi  contínua 
del que fan uns i altres i com poder guanyar la 
partida , ensenyant pas a pas el joc

El reglament de la botifarra es pot aprendre 
observant  partides , en llibres  o ja fa anys que 
funciona una web per poder jugar en línia  Butinet 
(aquí hi trobareu les instruccions i informacions 
per jugar ) . Amb petits localismes de reglament 
i llengua  que han hagut de ser generalitzats per 
poder-hi jugar totes les comarques catalanes.
Tot un món, tot un estil de vida, un joc que fins i 
tot posa de manifest la manera de fer dels catalans  
al llarg de la seva història. A veure si aprenem a 

jugar-la bé tots  i mantenim costums catalans 



JUGUEM!
Juguem per passar-ho bé, per distreure’ns, per 
compartir una estona amb els companys o amics, 
per simular realitats que no podem viure ...  Però 
jugant també aprenem i creixem.
Des de l’àrea de Ciències Experimentals sovint  
utilitzem adaptacions de jocs per introduir, 
reforçar, consolidar o revisar alguns dels 
conceptes apresos a la classe. Així construïm jocs 
de memòria tipus “Memory” dels elements de 
la taula periòdica, “Pasapalabra” del vocabulari 
de l’Univers, Dòmino dels arbres de l’institut 
o Puzles de les parts de la cèl·lula. No podem 
oblidar que les diferents editorial ofereixen un 
munt de jocs, dels anomenats didàctics, creats per  
treballar alguns dels continguts de les matèries del 
currículum escolar.
El passat mes d’octubre els professors del 
departament de Ciències Experimentals vam 
participar en un taller de Jocs de Taula sobre 
Ciència organitzat per l’Obra Social de “la Caixa” 
i el FCRI (Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació).
En aquesta activitat es van presentar jocs de 
taula de temàtica científica que podem trobar en 
qualsevol botiga  de joguines. 
Vam jugar a:
• Eleusis. Aquest és un joc que utilitza les 
cartes de pòquer per reproduir el mètode científic. 
Un dels jugadors idea una “llei de l’Univers” (una 
regla que determina quines cartes són bones i 
quines dolentes) i els altres l’han de descobrir fent 
“experiments” (jugant a cartes).
• High Frontier (Phil Eklund, Sierra 
Madre Games, 2010). A punt per explorar el 
Sistema Solar? On volem anar? Quanta energia 
necessitarem? I si utilitzem veles sors? O potser un 
motor iònic?
• Bios (Phil Eklund, Sierra Madre 
Games, 2011). Megafauna: és un joc molt acurat 
sobre evolució. Els jugadors comencen com a 
protodinosaure o protomamífer just després de 
la gran extinció del Permià-Triàsic i jugant es va 
evolucionant.
• Origins (Phil Eklund, Sierra Madre 

Games, 2007). Els jugadors assumeixen 
el paper de diverses espècies i 

subespècies del 
gènere Homo i miren d’aconseguir 

funcions cerebrals (com el llenguatge); 
mentrestant, les seves poblacions s’expandeixen 

(o es redueixen) i s’enfronten, alhora que sorgeix 
la consciència, l’organització social i els artefactes 
culturals.
• Pandemia (Matt Leacock, Z-Man Games, 
2008). Treballeu per una causa comuna: la salvació 
de la humanitat. Amb les habilitats de recerca dels 
jugadors, hauran de lluitar per controlar i eradicar 
diverses epidèmies víriques, abans que sigui massa 
tard ...
• Fauna (Friedemann Friese, HUCH! 
2008). Es tracta d’ una mena de Trivial sobre 
zoologia.
• Evolution: The Origin of  Species (Bmitry 
Knorre i Sergey Machin, Right Games LLC, 2010). 
Senzill joc de cartes en què els jugadors controlen 
i fan evolucionar diversos organismes, que cada 
torn rebran una clatellada selectiva en forma 
de competició pels recursos sempre escassos, 
depredació... 
• CO2 (Vital Lacerda, Giochix, 2012). Cada 
jugador és el director d’una empresa encarregada 
pels governs per crear centrals energètiques 
sostenibles. L’objectiu és aturar la contaminació 
global alhora que es garanteix la demanda mundial 
d’energia i s’obtenen beneficis.
Nosaltres de moment hem comprat, per poder 
jugar amb al centre, el joc de Pandemia i esperem 
més endavant poder anar ampliant la nostra caixa 
de jocs. Perquè jugant s’experimenta, s’aprèn, ens 
relacionem.

“El que sento, ho oblido. El que veig, ho recordo. El que 
experimento, ho comprenc” Confuci

                    

             Consol Duran

7



8

a soCials 
també aPrenem 

jugant!
A la classe de Socials, després d’acabar un tema 
i fer l’examen, dediquem una hora (de les que 
estem només la meitat del grup),  a fer dos jocs 
relacionats amb la Geografia.
Aquest dia ens asseiem  per parelles o de tres en 
tres, amb qui vulguem, però separant cada grup 
en diferents taules. Com que som la meitat de la 
classe, tenim molt d’espai i és més fàcil treballar.

Primer joc: Testeando.

Primer juguem conjuntament amb el Testeando, 
un joc online de preguntes, que podeu trobar a 
Internet. L’ordinador ens prepara un total de 10 
preguntes, en el nostre cas de Geografia i sobre 
el tema que hem estat treballant.  Cadascuna té 
4 possibles respostes: A, B, C i D, i només una 
és la correcta. Cada parella posa un nom al seu 
grup. El professor fa de moderador i dóna la 
paraula a cada grup segons l’ordre que a l’atzar 

segueix l’ordinador. Un alumne llegeix 
la pregunta, la resta pensa i 

comenta al company/a 
quina lletra creuen que és la correcta. 

Llavors es fa la ronda de respostes,  n’escullen 
una o també tenen l’opció de passar, si no es 
volen arriscar. Finalment, un cop ja han contestat 
tots, el professor mostra la solució. Si el grup 
l’encerta, es sumen 10 punts al seu marcador; 
si la falla, li resten 3 punts; si han passat, es 
queden igual, ni sumen ni resten. L’ordinador va 
recomptant els punts de cada grup.
Qui, un cop acabades les 10 preguntes, ha 
aconseguit més punts, guanya. El grup guanyador 
obté un positiu per a cadascun dels integrants. 
Aquest positiu farà pujar algunes dècimes i acabarà 
d’arrodonir les seves notes, però sobretot guanyem 
coneixements nous i entre tots passem una bona 
classe.
Algunes preguntes són les que hem estat treballant 
al llarg del tema, però n’hi ha d’altres que només 
les coneix qui n’ha sentit a parlar. Sempre hi 
ha l’opció d’escollir a l’atzar, a  veure si hi ha 
sort, o d’imitar la resposta dels grups anteriors i 
contestar-les totes igual, i d’aquesta manera ningú 
surt perdent.

Segon joc: campionat de noms geogràfics.

Durant la segona part de la classe no utilitzem 
l’ordinador, però seguim amb els mateixos grups. 

Ara serà  la pissarra qui farà de marcador, 
fent el recompte amb “ratlletes”.

!
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mateixos companys. 
D’altres tenen una orella molt fina 

i escolten les respostes dels grups veïns, que 
s’enfaden quan ho descobreixen.
És més divertit fer activitats d’aquest tipus que 
no pas per Internet o fent-les tu sol. D’aquesta 
manera, pots riure quan algú s’equivoca molt o 
pots comparar els teus coneixements amb els 
dels companys. Pots aprendre coses noves que 
desconeixies i passar una bona classe. 
Per acabar i tancar un tema és interessant realitzar 
activitats diferents de les que fem en una classe 
normal, perquè... a qui no li agraden els jocs?

Alba Bermejo (3r A)

Nota del professor: He encarregat aquest article a 
l’Alba avui a les 11:45. Al cap d’una hora, durant 
el pati (com som els profes!),  li he anat a dir que 
el necessitava per avui mateix, de fet per ahir, per 
poder-lo enviar a temps (abans del tancament  
d’aquest número). A les 9 de la nit  he rebut el seu 
article. Gràcies Alba!

Pau Martín

El professor ens 
demana un seguit de noms, com més 

en sapiguem millor, com ara: “digueu...”
-El nom de les 17 comunitats d’Espanya i    les 2 
ciutats autònomes.   
 -Noms de països del continent americà.  
   
 - Noms de municipis de Catalunya que tinguin  
costa.           
  -  ...
Els alumnes pensem i escrivim en un full tots els 
noms que sabem; cal que els enumerem nosaltres 
mateixos per fer el recompte final més àgil. El 
professor deixa un temps que varia segons la 
dificultat de la pregunta i ens dóna algunes pistes 
si estem molt perduts. Quan veu que ja no sabem 
què contestar, ens avisa que s’acabarà el temps. Ell 
passa pels diferents grups per comprovar que les 
respostes són correctes i marca les incorrectes, si 
és que n’hi ha.
Al final, quan s’ha esgotat el temps, guanya el grup 
que ha contestat més noms geogràfics  correctes. 
A continuació, ha de dir en veu alta tots els noms 
que ha escrit, per tal que els altres n’aprenguin més 
o recordin els que s’han deixat. Aquest grup suma 
un punt-ratlleta al recompte de la pissarra. 
Entre els diferents grups hi ha molta 
competitivitat, tots volem aconseguir un positiu. 
Durant el temps de contestar ens preguntem entre 
nosaltres: Quants noms heu posat? per saber si 
anem guanyant o no. Alguns intenten fer trampes 
i agafen el llibre o l’agenda per aconseguir les 

respostes, però al final són descoberts pels 
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Los alumnos de  1º de ESO, en el marco de la 
asignatura de Lengua castellana,  han preparado  una entrevista a sus abuelos  para preguntarles sobre 

los juegos infantiles de su niñez. 
Las respuestas han sido diversas pero nos han mostrado que los juegos corresponden a la realidad social 
de cada época; así, aparecen casos que muestran la creatividad, el compañerismo  o la libertad  frente a 
otros   aspectos como la separación entre niños y niñas o la falta de tiempo libre  por las horas dedicadas a 
las tareas familiares (especialmente en el campo).
Aquí tenéis unos fragmentos de las entrevistas realizadas.

(Montse Estévez, profesora de Lengua castellana de 1º de ESO)

¿a 
Qué jugaban 

nuestros 
abuelos?

Anicet (1944), abuelo 
de Jana Torrentà.

¿Dónde y cuándo jugabas?
Como yo vivía en medio del bosque, iba al 
vecindario de Fares y, con algunos amigos, no 
reuníamos delantes de alguna casa. Pero solo los 
domingos porque durante la semana tenía mucho 
trabajo: cuidar los animales y recoger lo que sem-
brábamos. 
¿Cuál era tu juego favorito?
Aparte del fútbol, jugar al aro. Este juego consistía 
en impulsar el aro de una rueda de bicicleta con un 
palo; ganaba quien hacía el recorrido más largo sin 
que el aro cayera.

!

Jaume  (1936)  y 
Carmen (1939) , abuelos de Aleix Carretero.

¿Qué juego recuerdas especialmente?
Recuerdo la “petadora”: en un palo de saúco  
hueco  metíamos  otro palo (que hacía la función 
de jeringuilla) y en cada orificio, una bola y ¡a 
disparar! 
¿Con qué objetos jugabais?
Hacíamos nuestras pelotas de fútbol con 
ropa vieja. Nuestras muñecas eran de cartón. 

Utilizábamos ruedas viejas y objetos de hierro.



¿a 
Qué jugaban 

nuestros 
abuelos?

Dolors (1949), abuela de Aina Viñas

¿Qué juegos teníais cuando eras pequeña?
Había muchos juegos: el zapatito blanco, la cuerda, el escondite, juegos de pelota... Otros más tranquilos 

como el parchís, la oca, las cartas, el dominó o las muñecas.

¿Cuál de ellos te gustaba más?
Depende del momento. El  verano nos gustaba mucho porque todos salíamos a la calle a jugar hasta tarde, 
Corríamos, nos escondíamos, saltábamos a cuerda o al potro; era muy divertido. En cambio, en invierno 

era más aburrido. Enseguida era de noche y no nos quedaba más remedio que jugar a las cartas  o al 
dominó con los abuelos, es decir, juegos más tranquilos.

Antoni (1943)  y 
Dolors (1947), abuelos de Arnau Rodríguez

¿Jugabais chicos y chicas juntos?
No, nunca jugábamos juntos los chicos y las 
chicas; esto era impensable.
Los objetos con que jugabais, ¿los fabricabais 
vosotros? 
Sí, los objetos los hacíamos nosotros mismos. 
Las niñas jugábamos con muñecas realizadas por 
nosotras y las poníamos en cajas de cerillas o de 
zapatos. Los niños jugábamos con espadas o con 
pelotas de trapo, también hechas por nosotros.

Francisco (1941), 
abuelo de Roger Ibars

¿Qué juego recuerdas especialmente?
El “bòlit”: se trataba de golpear un palo afi lado 
por las  puntas con una pala de madera. Entonces 
salía disparado hacia arriba, después le pegabas en 
el aire y ganaba quien lo lanzaba más lejos. 
¿Dónde y cuándo jugabais?
Nosotros jugábamos al salir del colegio (sobre las 
doce y media). Normalmente solíamos jugar en la 
calle y casi cada día estábamos cinco horas.

Emilia (1932), abuela de Jordi Roca
¿Cuál era tu juego preferido?

Mi juego preferido era jugar con una muñeca que me habían traído los Reyes 
Magos. Estaba hecha de cartón (...) Durante el primer mes era muy bonita 
y me gustaba muchísimo jugar con ell porque nunca había tenido ninguna. 
Después se le ensució la cara, la limpié con agua y se desfi guró; lloré durante 
mucho tiempo.
¿Cuál era el juego más popular del colegio? 
Jugábamos a la semana. Con una piedra hacíamos recuadros en el suelo y al 
fi nal una parte redonda que era el cielo. Poníamos una piedra en el primer 
cuadro y saltando la teníamos que arrastrar de cuadro en cuadro hasta llegar al 

cielo. La que se caía  perdía.

!

!

!
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Josep (1944), abuelo de Arnau Pla
¿Cuánto tiempo dedicabais a los juegos? 

Dedicaba las horas previas al colegio, en el recreo y la salir con los amigos. Pero en casa, una masía en 
medio del bosque, tenía que jugar solo (...) Yo, con cuatro latas de sardinas vacías, tenía suficiente para 
hacerme un tren.
¿Tenías preferencia por algún juego en especial?
Jugábamos a pocos juegos, entre ellos, al fútbol, al pañuelo o a hacer puntería... En especial, me encantaba 
el fútbol. Es curioso porque para jugar hacíamos la pelota con papel y trapos mojados envueltos en tela 
cosida con hilo y aguja. Solo los ricos tenían un balón de verdad.
¿Jugabais separados niños y niñas?
Sí, porque la escuela tenía una parte para niños y una para niñas; estaban separadas por una valla metálica. 

Por esta razón, en el pueblo tampoco jugábamos con ellas  ¡Ni las conocíamos!

Josep (1920), 
bisababuelo de Lluc Baró

Cuando eras pequeño, ¿qué juego te gustaba más?
A mí me gustaba mucho el de policías y  ladrones. 
Los primeros tenían que atrapar a los segundos y 
los ladrones, para impedirlo, les lanzaban piedras. 
¿Cuántos jugadores erais, normalmente?
Unos veinte. Cuando alguien hacía trampas se 
peleaban en el río y cuando una piedra les iba a la 
cabeza, iban siempre a la farmacia para las curas.
¿Jugabais con las niñas?
No, nunca las queríamos. Siempre se echaban a 
llorar porque los juego eran siempre a golpes y 

patadas. Maria (1951), abuela 
de Roger Pagès

¿Tú jugabas cuando eras pequeña?
Sí, pero no era lo principal, porque tenía otras 
tareas en casa. Soy la mayor de cuatro hermanos 
y tenía que cuidar de ellos.
¿A qué jugabas?
Al escondite, a saltar la cuerda, al pilla-pilla, a 
saltar charcos y a “cocinitas”. 
¿Qué juego te gustaba más y dónde jugabas?
Me gustaba saltar con mis hermanos en los char-

cos que había en mi casa.

!

!

!
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Pepita (1929), 
abuela de  Carolina 

Moreno
¿Cuál era tu juego 

preferido?
Mis juegos favoritos eran la 

peste y el escondite.
¿Teníais  tiempo para jugar?

No  teníamos mucho tiempo, 
porque mi familia eran agricultores, 

tenían una granja con animales y 
llevábamos las vacas a pastar; yo tenía 

que estar a su cargo vigilando que ninguna 
se escapara.

¿Tenías muñecas?
Sí, pero eran muñecas de trapo y cartón.

Dolors (1942) , abuela 
de Donald Irvine

¿Se parecen los juegos actuales a los de tu niñez?
Algunos sí, como el parchís, saltar la comba, 
rompecabezas o  las muñecas. Actualmente los 
juegos preferidos de los niños son los tecnológicos 
y a los que yo jugaba han quedado reemplazados.
¿Cuál era el juego más popular?
El juego más popular, aunque a mí no me gustaba, 
era jugar a guerras, con palos, pinzas de tender la 
ropa y mucha imaginación. Jugábamos a este juego 
porque nuestros padres habían vivido algunas 
guerras y oíamos conversaciones sobre este tema. 
También estaba influido por un tebeo que se 
llamaba Hazañas bélicas  que mostraba historias 
sobre la guerra y nosotros las escenificábamos.

Montserrat (1952), 
abuela de Tim Albertí

¿Con qué jugabais?
Jugábamos con todo aquello que nos entretuviera. 
Si teníamos juguetes, los utilizábamos y, si no los 
teníamos, nos inventábamos la forma de pasarlo 
bien: con una sábana y las sillas del comedor 
construíamos un castillo y con los taburetes de la 
cocina, un tren (...).
¿Se parecían a los de ahora?
¡Ni pensarlo! El plástico y la tecnología todavía 
no habían invadido nuestras vidas. Las muñecas 
eran de cartón y de ropa; los disfraces los cosía mi 
madre y con una caja de zapatos  y unos tapones 

de corcho hacíamos 

Martirià (1939), 
abuelo de Miquel Masdevall
¿Cuál era tu juego preferido?
Eran los trompos. Consistía en 
tener cada uno una peonza; luego, 
pintábamos un cuadro en el suelo, 
uno tiraba y tenía que hacer rodar 
el trompo dentro de él. Después, el 
segundo probaba de hacer salir el trompo; 
así, también el tercero y el cuarto. Quien 
lograba quedar en el cuadro era el que 
ganaba. 
¿Cuál era el juego más popular?
El juego más popular eran las canicas.

Flora (1944), abuela 
de Matí Xargayó

¿A qué jugabais de pequeños?
Antes jugábamos a juegos como la “xarranca” 
(rayuela) , a saltar la cuerda... Y fuera de la es-
cuels jugábamos con las muñecas o a cocinitas. 
En cambio, los niños jugaban a fútbol, balonces-
to... Todos sus juego seran más deportivos que 
los nuestro.
¿Había diferencia de juegos entre niños y niñas?
Sí ,los chicos y las chicas jugaban a cosas distin-
tas y nunca juntos. De hecho, no podíamos jugar 
juntos ya que en el patio de la escuela había una 
reja que nos separaba. Si había algún momento 
en el que podíamos jugar juntos era fuera de la 
escuela, pero incluso así había pocas ocasiones 
para jugar juntos.
¿Cuándo jugabais?
Yo tenía poco tiempo para jugar, solo podía 
hacerlo en la hora de patio y uno poco por la 
tarde porque nos hacían realizar otras actividades 

como coser, ganchillo... o ayudar en casa

!
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a què juguen?

Toni Puig ,  Imma Malagelada 
i Pia Llinàs



Clàudia Gómez  4c
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terra, mar i cel    atrapar
“comecocos”      mataconills   cuit i amagar
el rellotge   la bandera
la setmana   el set i mig   el tres en ratlla  
el  cementiri     el joc del mocador      
indis i vaquers

?

?
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entrevista a Claudi Yoldi
És un plaer entrevistar en Claudi Yoldi, professor 
d´Història  Contemporània a la UdG; director de 
Ludivers, Festival de les Cultures de la Imaginació, 
una moguda impressionant que es va organitzar a 
Girona el passat mes de juny; i creador de Ludus 
Mundi…

Què és Ludus Mundi i quins objectius té?
És un projecte destinat a participar de manera 
activa en un procés de regeneració de l’educació i 
a contribuir a la presa de consciència  que el millor 
actiu de la societat és l’ésser humà i no els seus 
complements (títols, màsters, acumulació de capital, 
béns materials, etc.)

Sols afirmar en les teves conferències que a través 
del joc podem transformar el món, que el joc és 
una eina de transformació. Vols dir?
Ho puc afirmar perquè ho visc, no és una hipòtesi, 
és una certesa. A nivell personal jugar i fer 
participar  la gent en el joc i a través del joc, ha fet 
de mi una persona conscient, reactiva i viva. Crec 
que el joc és una eina que pot ajudar-nos a trobar 
i destacar els nostres talents personals. I amb el 
talent, que vol posar en valor allò que em fa feliç i 
excepcional, fem que la vida pròpia i la dels altres 
sigui molt millor.

El joc és motivació, serveix per encuriosir i això 
és essencial per a l´aprenentatge. Juguem poc a les 
aules? Per què tenim tanta por a jugar els adults?
Francament, juguem molt però de manera dirigida 
i dispersa. S’ha convertit en oci i en element d 
aïllament, per desconnectar de l’entorn. S’ha de 
jugar sempre i s’ha de tenir esperit juganer. Això 
no vol dir tenir una actitud infantil, els adults hem 
de ser precisament això, adults, però hem de seguir 
connectats amb l’essència pròpia, amb el nostre 

ésser interior, amb allò que teníem tan clar quan 
érem petits i que hem oblidat. Quan som grans 
poder expressar i verbalitzar el que sentim, quan 
a infants no, i jugant mantenim aquella connexió 
i evitem viure en l’aparença, sota les cuirasses que 
la societat, la família, l’entorn en general ens fa 
construir.

Paula Scher, eminent dissenyadora gràfica, 
explicava en una xerrada per al TED que els 
nens quan juguen són, contràriament al que ens 
pensem, seriosos, molt seriosos. Mentre que els 
adults ens tornem amb l´edat solemnes, que no 
vol dir seriosos, sinó condescendents, previsibles i 
correctes. Suposo que va per aquí la cosa.
Certament, els nens quan juguen aprenen, es 
descobreixen, es preparen per afrontar el futur, 
van forjant el seu univers i la seva personalitat, es 
van desplegant com individus. Els adults tendim a 
perdre el focus del que venim a fer a la vida i del 
que volíem aportar al món, ens anem aculturant i 
construïm un personatge i una sèrie de rituals per 
poder mantenir el personatge que hem creat, que 
sovint no som nosaltres. Per això la vida et sacseja 
quan arribes als 40 o quan et jubiles. Et diu que 
tens una oportunitat més per recuperar allò que de 
petit era evident!

Hi ha qui diu que treballant i aprenent no ens 
podem divertir i que si ho fem és que estem 
lobotomitzats per un sistema que ens explota o 
que nosaltres mateixos ens esclavitzem. És a dir 
estudiar ha de ser un pal i treballar una tortura. 
Potser és que ens falta menjar més fibra i jugar més 
Per poder divertir-te i aprendre a la feina, has de 
poder dedicar-te al que t’apassiona. Una feina que 
et fa jugar sovint és una fal.làcia per motivar-te a 
què venguis més i que donis el millor de tu a una 
firma.
Una tortura és aixecar-te els dilluns deprimit perquè 
la teva vida no t’emplena, i un pal és estudiar allò 
que han marcat per tu i que està lluny dels teus 
interessos.
Ens falta temps i espais per ser nosaltres mateixos. 
Amb això no caldria tanta teràpia i tanta xerrameca 
motivacional.

Què són les ludoteques sensibles?
Espais dins les institucions de salut a on els nens 
i els adults poden trobar calma i felicitat en un 
entorn de dolor. Un espai a on poder compartir i 



catalitzar la por i el patiment, d’una malaltia pròpia 
o la d’un familiar. Tot plegat a través del joc.

Afi rmes que el joc és cultura. Com s´argumenta 
això?
És part essencial de l’ésser humà perquè sociabilitza 
i fa aprendre a ser millor i a contribuir a la societat. 
A més està a l’alçada de la literatura, el teatre, etc., 
és a dir de les arts. Com a acte de creació, un joc 
és tan o més difícil de crear que qualsevol altre 
artefacte o obra artística. Per què doncs, ha de ser 
menyspreat i els seu autor/a oblidat?

I tu a què jugues? Quins tres jocs t´enduries a una 
illa perduda i amb companys també perduts?
Francament, jugo poc al que m’agrada, estic 
centrat en fer jugar, que m’agrada més. A una i 
illa m’enduria dos jocs; un de ben llarg dels que 
no s’acaben mai i un polifacètic que fes jugar a 
tothom. No diré títols, perquè seria trair  molts jocs 
que m’agraden.

Ens podries fer recomanacions de jocs per àrees de 
coneixement. A quins jocs t´hagués agradat jugar i 
haguessis après molt a les aules de secundària?
Fer recomanacions sense conèixer  la persona o  
l’entorn no m’agrada! És com recomanar visitar un 
lloc a on no has estat. Recomanar un joc és molt 
difícil! Una recomanació dolenta pot provocar que  
algú tingui una mala experiència.
Tanmateix, considero que actualment podem 
trobar jocs per qualsevol competència i necessitat 
educativa.
Quan jo estudiava simplement si m’haguessin 
deixat ensenyar els jocs que jo jugava hagués estat 
molt feliç!

Volem fer el nostre joc al Brugulat. Quins són els 
tres o quatre ingredients bàsics que ha de tenir tot 
bon joc per tal  que “enganxi”?
UFFF!! Depèn de molts factors, però ha de ser una 
creació d’una temàtica compartida entre tots els 
agents. Ha de tenir un reglament senzill, però amb 
gran capacitat en la jugabilitat. Un joc ha de poder 
satisfer la curiositat, ha de divertir i ha de fer que la 
gent oblidi que està jugant. Però aquesta és només 
una opinió, no un manual d’instruccions!

Gràcies  Claudi i a reveure.

                                             Enric Beltran

esCaCs  a  tutoriaesCaCs  a  tutoria

Els alumnes de fusteria a tutoria d´en Pau Llobet:

-Penso que es una bona manera d´obtenir una 
major habilitat mental a base de pràctica.

-Una buena manera de pasar el rato y ganarlos a 
todos.

-Es una bona manera d´agilitzar el cap, ajudar a 
concentrar-nos i a practicar l´atenció.

--Una bona manera d´aprofi tar el temps i a l´hora 
divertit.

-Pienso que es una buena manera de pasar el rato 
y al mismo tiempo agilizar la mente, y me encanta 
porque al Pau le gusta.

-Son un joc interessant, em sembla bé fer escacs, 
però no sempre. Son bons pel pensament, relaxació 
i tranquilitat. També per desconnectar dels teus 
problemas.

- Em sembla bé jugar a escacs a l´hora de tiutoria. 
Personalment m´agraden els jocs d´estrategia, 
inteligencia i molta paciencia.
Et poden ajudar a trobar un  passatemps que a la 
vegada t´exercita mentalment, en el seu temps era vegada t´exercita mentalment, en el seu temps era 
un joc per a nobles i reis.

-És un joc entretingut, una mica avorrit, abans no 
sabia jugar però he après aqui a l´institut. Està be 
per passar l´estona junts.
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barcelona World race

!



    
El 31 de desembre, a les 13:00 hores,  comença 

la 3a edició de la Barcelona World Race, l’única 
regata de volta al món a vela amb dos tripulants 
per vaixell i sense escales. Aquest curs, des del 
Brugulat, en farem un seguiment dia a dia, partici-
pant en el programa educatiu de la competició.

Cada setmana un grup d’alumnes de 2n d’ESO ac-
tualitzarà amb diversos continguts una cartellera al 
centre que serà el quadern de bitàcola de la regata. 
En aquest espai hi trobarem informació que girarà 
al voltant de tres eixos temàtics:

1. Planeta mar, on coneixerem els ecosistemes 
marins per on passarà la prova. A més apren-
drem a interpretar la predicció meteorològica i la 
circulació general atmosfèrica que permet calcular 
en tot moment quina serà la millor ruta. I també 
altres temes globals, com els tipus d’ecosistemes 
marins, el desgel dels pols i la seva relació amb el 
canvi climàtic

2. Ésser humà, on farem una mica d’història per 
conèixer els grans navegants, les primeres expedi-
cions al voltant del món i quines són les principals 
rutes marítimes a l’actualitat

3. Navegació, on aprendrem com són les veles dels 
IMOCA 60, els vaixells que participen en la regata 
(vaixells amb 29 metres d’alçària de veles sobre el 
nivell del mar!). Sabrem quins són els instruments 
de navegació clàssica i moderna, l’orientació per 
estels, la cartografia i molts altres temes.

I per entrar més en el paper de regatista i aplicar 
tot el que anirem aprenent, us convidem a parti-
cipar en The Game, el joc online de la Barcelona 
World Race . Durant tota la regata, cada un de no-
saltres dirigirà el seu vaixell al voltant del món en 
una cursa online, virtual, però amb les condicions 
meteorològiques del moment i a temps real. Caldrà 
mirar la predicció del temps i estar atents als seus 
canvis, definir la ruta, escollir la vela més adequa-
da, l’angle del vaixell respecte al vent, calcular 
distàncies i velocitats... Ens esperen tres mesos 

de joc i aventura.

La cursa és oberta a tothom: entreu a l’adreça 

(http://www.thegame-barcelonaworl-
drace.org/THEGAME.html), creeu 
un vaixell, afegiu-vos a l’equip del Brugulat i... 
comença la cursa!

Rafel Juanola
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Què és primer l’ou o la 
gallina?

Aquesta típica pregunta que es fa qualsevol 
nen petit,  també es podria aplicar a altres dues 
paraules com són el joc i les matemàtiques. És a dir, 
què és primer el joc o les matemàtiques?
Està clar que els nens petits aprenen jugant, i 
en molts dels seus primers jocs apareixen les 
matemàtiques: 

Quan compten quantes pilotes posen dins - 
d’una bossa.
Quan miren si un camió cabrà o no cabrà - 
dins d’una capsa.
Quan fan construccions amb fustes.- 

Per tant, és evident que les matemàtiques apareixen 
inevitablement en la nostra vida lligades amb 
diferents jocs, sense adonar-nos-en. Posaré alguns 
exemples:
1.- La Lotto 6/49:
Quasi tothom coneix aquest joc, i quasi tothom hi 
ha jugat. Però quasi ningú ha guanyat ni sap d’algú 
que hi hagi guanyat grans fortunes. I la raó està en 
les matemàtiques, ja que la probabilitat de treure 
el primer premi és de 0.0000000715. És a dir, de 
cada 100 vegades que juguis, el més probable és que 
guanyis 0.00000715 vegades. És a dir, podem dir 
que per “assegurar-nos” que guanyarem, hauríem de 
jugar-hi unes 13983816 vegades. I com que només es 
juga dues vegades per setmana (dimecres i dissabte), 
vol dir que tardaríem unes 6991908 setmanes, que 
representen uns 134460 anys (cada any té unes 52 
setmanes).  Difícilment, viurem aquests anys... 

per poder aconseguir el premi. Un altre tema 
seria els diners que gastaríem fins a 

aconseguir aquest 
premi. I les probabilitats de treure 

el segon, tercer, quart, cinquè premi tampoc 
són gaire superiors: 0.000000429, 0.000018021, 

0.000923568, 0.016418980.
2.- Puntuació al tennis:
Són moltes les persones que juguen a tennis, i que 
ja fa molts anys que quan juguen es fan un tip de dir 
15 a 0 o 30 a 40,... Però per què es compta d’aquesta 
manera tan estranya, i no dient 1 a 0 o 2 a 3? Jo vaig 
trobar aquesta explicació a la web:

Fa milers d’anys que el cercle ha estat usat en 
infinitat de civilitzacions com a representació de la 
perfecció. Sense vores, sense error.

Així, aquesta teoria afirma que cada un dels 
diferents sets d’un partit de tennis l’ha de guanyar 
el que aconsegueixi un cercle, que seria el mateix 
que arribar a la perfecció.

Una circumferència, que consta de 360 graus i equival 
a un set, s’ha de dividir en sis partes iguals, així que 
cada una d’aquestes parts té 60 graus i correspon a 
un joc del partit. Després dividim aquests 60 graus 
entre els quatre punts que es necessiten per guanyar 
un joc, els diferents punts tenen un valor de 15, 30, 
45 i 60 graus, respectivament.

Segons la teoria que defensa aquest origen del 
sistema de puntuació pretén que guanyi el que sigui 
el primer en arribar a la perfecció.

3.- Alguns concursos/jocs de matemàtiques 
organitzats per la Societat Catalana de Matemàtiques, 
que es proposen al llarg de cada curs: 

Un d’ells és el dels Problemes Cangur. Es proposa 
el tercer dijous de cada mes de març a quasi tot 
Europa, i que està adreçat a alumnes de tercer 
d’ESO fins a segon de batxillerat, incloent-hi 
alumnes de cicles formatius. Es tracta de resoldre 
30 problemes a nivell individual, que acostumen a 
ser com jocs, triant entre cinc possibles opcions, i 
no has d’escriure cap mena d’explicació. Només es 
disposa de 5 quarts d’hora i no es pot utilitzar la 
calculadora.

Un altre és el Fem Matemàtiques. S’adreça a 
alumnes de sisè de primària i primer i segon 

d’ESO. Es tracta de resoldre problemes/
jocs matemàtics, on hi ha d’haver el 

mates - joC



màxim d’explicacions 
possibles. Es fa en grup. Hi ha 

la possibilitat de que un alumne es pugui 
classificar, però ja a nivell individual,  per a fases 
provincials, autonòmiques i estatals. Quan es fan 
les diferents jornades classificatòries és un bon 
moment perquè tothom jugui fent matemàtiques.

Un altra manera de jugar fent matemàtiques són 
els problemes a l’esprint, a nivell de primària, 
primer i segon cicle d’ESO i batxillerat. Són proves 
de només un dia, i s’han de resoldre una sèrie de 
problemes encadenats en grup, i tothom ho fa a 
l’hora que vulgui.

I la novetat del darrer curs fou la Copa Cangur, 
és una veritable competició que es fa en grup, 
amb públic i tot a les graderies. És jugar fent 
matemàtiques en estat pur.

4.- Us aconsello que accediu a la següent pàgina 
web  http://www.flashlightcreative.net/swf/
mindreader, i segur que estareu jugant una estona. I 
sorprenentment o no, la bola de vidre us endevinarà 
el nombre que estàveu pensant. Màgia?... No, 
simplement matemàtiques.

Com heu pogut comprovar en els exemples 
anteriors, i en tants d’altres que se us poden ocórrer, 
un es pot plantejar que comença a jugar sense més, i 
sense voler o volent acaba fent matemàtiques, sense 

o adonant-se’n.

CODECOMBAT
Vols aprendre a programar tot divertint-te? Aquí 
tens la solució: CODECOMBAT. 

En aquest joc hauràs de guiar el teu heroi en un 
munt d’escenaris per sortir de laberints, protegir 
pobles i lluitar contra orcs i ogres. Ara bé, hauràs 
d’indicar les ordres tot escrivint instruccions de 
programació informàtica: per moure, per atacar, 
per defensar... A mesura que avancis aconseguiràs 
més armes i objectes, que faran el teu heroi més 
fort i afegiran instruccions per realitzar tasques 
més complexes.

El joc té una corba d’aprenentatge suau, de 
manera que al principi s’aprenen les instruccions 
més simples, s’hi afegeixen les iteracions (loops) i 
els condicionals (if... then), per cada vegada anar 
complicant la cosa, amb missions més difícils i 
més opcions per fer el programa. Va guardant 
els teus progressos, pots crear els teus escenaris 
i lluitar contra altres usuaris. Fins i tot pots col.
laborar traduint-lo al català. Molt divertit!

codecombat.com

Rafel JuanolaMiquel Vilà

!

aPrÈn a Programar 
tot jugant

23



24

www.autocarssola.com - info@autocarssola.com
Tel.972 594 363 / 972 576 475 - Fax. 972 594 781
                    Mòbil: 609 729 551
                    Sant Andreu del Terri
Ronda Canaleta / Bassa del Cànem - Banyoles



- Fusteria metal.lica d´alumini i PVC
- Serralleria forjada o simple
- Canals de desguàs de tots tipus
- Treballs de xapa amb cisalla, plegadora i cilindres

17844 CORTS
(Cornellà de Terri - Girona)
Tel. 59 42 07
info@metallcorts.com
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C/Jacint Verdaguer 14, Banyoles
Tel. 972 57 44 73 · kirikumoda@gmail.com

EMPRESA CONSTRUCTORA

 

 

 

 

                          

Servei Veterinari a Domicili 

 

 

 

          

 686 13 97 58              Alba Mir Dalemus 

          vetaqui.serveiveterinari@gmail.com 

            http://www.vetaquiveterinaria.cat 
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Qui és qui ?

Susanna Lara    Toni Ribó     Paco Cobacho   Carme del Molino   

Mia Figueras   Pia Llinàs   Toni Puig   Jaurès Sanchis   Mònica Pozo

Xavi Melero   Esteve Masó   Anna Triola   Toni Llanes

Portada

Judith Cuadras    Consol Duran     Rafel Juanola   Ioia Isern   

Montse Figueras   Laura López    Ruth Jou   Pau Martín    Jaume Bayó

Sandra Riera   Mariona Dalmau   Albert Pons   Enric Beltran

Contraportada

http://www.pocoyo.com/pocoyizador


