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L'assignatura Agronomia s'imparteix a 1er curs del Grau Veterinària 

• L'assistència dels alumnes a classe és elevada 

• És una assignatura que a priori no agrada als alumnes (esperen estudiar animals no plantes) 

• La part de cultius agrícoles d'interès en alimentació animal, acostuma a ser la que mes costa a 
l'alumne 

 

Amb la finalitat de motivar a l'alumne a l'estudi d'aquesta disciplina, es planteja “aprendre 
jugant”.  Els jocs es poden realitzar: 

 - durant la classe magistral:  a) a l'inicio 

    b) al final 

    c) al mig 

 - durant l'estudi personal de l'alumne 



 

Tipus de jocs 

• Per al treball en aula, es proposen jocs ràpids : mots encreuats, relacionar conceptes, 
reconeixement d'imatges, etc. 

      - Es poden realitzar en grups reduïts d'alumnes (ex. per files o bancs de l'aula) 
      - Es pot fer competir als alumnes entre ells (encara que no tinguin recompensa en forma de         
nota, acostumen a ser competitius i s'esforcen per intentar guanyar als seus companys)  
 
Alguns exemples 
 
① Mots encreuats 
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② Relacionar conceptes 
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③ Reconeixement d'imatges 

• Per al treball durant l'estudi personal de l'alumne, es proposen: 

      - Els mateixos jocs que en aula (de vegades són els mateixos alumnes que demanen més 
mots encreuats) 

      - Jocs més complexos interactius (l'inconvenient és la dificultat de realització) 

      - En els jocs interactius que he fet, he utilitzat el programa Opus Pro (Softonic) 

      - Es pretén ajudar a estudiar i repassar els conceptes mes importants de l'assignatura 

      - Sempre si l'alumne contesta erroneamente, se li raona l'error comès 
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  Alguns exemples 
 
① 
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