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Objectius 

Cooperació i inclusió de l’alumnat immigrant a través de 

l’acrosport i el Classcraft
Carles Sarquella
Tutora: Simona Popa

REFERÈNCIES

Punts forts:

L’alumnat s’informa i aprèn 
aspectes de cultures diverses.

El fet de practicar l’acrosport
ajuda a la inclusió de tot 
l’alumnat a les sessions 

d’educació física.

La introducció del ClassCraft
permet no només l’ús de les 

TIC, sinó també una nova eina 
de inclusió i treball cooperatiu.

Avaluació

JUSTIFICACIÓ CONCLUSIONS

Avaluació inicial 15 %

Avaluació 

formativa 

50%

Avaluació final 35%

Nota final

Augment
de 

l’alumnat
immigrant

Problemes 
de 

integració

Acrosport
com a 

activitat 
inclusiva i 

cooperativa

Experiències anteriors

•Jocs del món com a eina de interacció 

entre cultures (Valenzuela i Lopez, 2007).

•Expressió corporal com a mitjà per la 

inclusió de l’alumnat immigrant i la 

representació de cultures estrangeres 

(Iglesias i Lopez, 2003).

ClassCraft

Joc creat el 2013  L’alumne/a compleix 

objectius proposats per el professor per 

aconseguir punts d’experiència. (Shawn, 

2013).

MARC TEÒRIC

Incloure 
l’alumnat 

immigrant a 
les sessions 
d’educació 

física

-Conèixer i 
dominar els rols 
d’un grup 
d’acrosport.

-Aplicar les 
normes de 
seguretat.

Disminuir els 
seus 

prejudicis i 
millorar la 

seva 
predisposició 

davant la 
immigració.

Integrar  en 
els alumnes 
informació i 
coneixement 

de les 
diverses 

cultures del 
món

Seqüenciació didàctica

6 Sessions de 40’ de pràctica real

25-30 participants

1. Introducció de l’acrosport i del 

ClassCraft.

2. Pràctica de l’acrosport amb 

figures senzilles.

3. Pràctica de l’acrosport amb 

figures complexes.

4. Cerca d’informació de les 

cultures.

5. Disseny de la coreografia.

6. Avaluació de la coreografia.

Metodologia cooperativa

- Assignació de tasques

- Resolució de problemes 

- ClassCraft

Limitacions i propostes de 

millora:

No s’ha pogut portar a terme.

Necessitat de treball 
interdisciplinari amb altres 

matèries.

http://www.classcraft.com/

