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Agraïments: 

Aquest treball no seria possible sense l’ajuda de moltes persones. Vull agrair el guiatge 

proporcionat per la meva tutora, la Mariona Ferrandiz, i el suport professional que m’han donat 

la Jordina Belmonte i el Marc Garriga en la creació del joc de taula.  

Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones que he estat perseguint per a jugar amb 

elles tot l’any: els meus amics de l’Erasmus+ i el Grau de Biologia Ambiental, la meva família, i 

els infants i les monitores de l’Esplai Movi de Sarrià.  

 

1. INTRODUCCIÓ 

En un principi es podria concebre el joc com a un comportament infantil i inútil, una pràctica 

que s’ha de deixar de banda a mesura que entres a l’edat adulta. La realitat, però, és tot el 

contrari: el joc és de fet una eina present de diverses formes durant tota la vida d’una persona. És 

un recurs per a assimilar la realitat, de manera que és un mètode d’aprenentatge molt efectiu  

(Cortiella, M. L., Fernández, F. et Al, 2010). 

Des de sempre el joc ha estat una passió meva, així que per al meu TFG he volgut ajuntar-la amb 

altres interessos que també tinc: la biologia ambiental i vetllar per apropar la ciència a la societat. 

És per a això que he decidit dedicar aquest Treball de Fi de Grau a la creació d’un joc de taula 

que familiaritzi al públic amb un bosc de proximitat: els boscos de ribera. 

Els boscos de ribera són presents arreu del món en climes tropicals i temperats, i presenten una 

característica particular: es troben al costat de masses d’aigua. D’aquesta manera, són boscos 

amb una distribució molt limitada, però amb una significació ecològica molt important. Entre les 

seves funcions hi ha la preservació de la biodiversitat i la protecció envers a inundacions o 

riuades. (Dountchev, A., Dimova, D., & Dimitrov, M., 2017). 
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Al situar-se tan a prop d’assentaments humans, localitzats històricament també al voltant de 

zones d’aigua, es troben molt amenaçats per l’acció antròpica, fins al punt que són considerats 

“En perill”, segons la UICN Red List d’hàbitats (FAO y PNUMA 2020). Per a garantir el seu 

benestar, en aquests hàbitats s’hi aplica la restauració ecològica, un conjunt de tècniques que 

afavoreixen el desenvolupament natural dels boscos (Agència Catalana de l'Aigua, 2008) 

En aquest context apareix “Saps de Boscos? Boscos de ribera”, un joc educatiu que té com a 

finalitat familiaritzar el públic amb els boscos de ribera, els perills als que s’enfronten i les 

tasques de restauració ecològica que s’hi duen a terme.  

 

2. OBJECTIUS  

Així doncs, l’ objectiu general d’aquest projecte era dissenyar un recurs educatiu en forma de joc 

de taula que tingués la finalitat d’educar a un públic general sobre les característiques dels boscos 

de ribera i la restauració ecològica, per tal de conscienciar a la societat sobre l’aprofitament 

sostenible dels nostres boscos , tot promovent l’ecologisme.  

Per a assolir el meu projecte em vaig marcar un seguit d’objectius i plans de treball, agrupats en 

tres àmbits diferents:   

1. De cara a l’experiència educativa:  

⎯ Desenvolupar una activitat funcional en un entorn tant informal com formal, 

adaptada a tots els públics.  

⎯ Potenciar l’aprenentatge a través del joc com a experiència multisensorial i 

participativa.  

2. De cara al joc:  

⎯ Crear un joc amb instruccions fàcils d’entendre, però que també sigui divertit i 

enriquidor.  

⎯ Crear un material didàctic creatiu amb un disseny consistent i atractiu. 

3. De cara al missatge:  

⎯ Familiaritzar les persones participants del joc amb els boscos de ribera i les seves 

principals amenaces.  

⎯ Familiaritzar les persones participants del joc amb la restauració ecològica, les 

diferents tècniques per a abordar-la i la seva importància. Assolit. Gràcies a les 

cartes de restauració 

⎯ Remarcar la importància de la cooperació alhora de cuidar dels boscos i 

fomentar la implicació de les participants en aquestes tasques. 
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3. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DEL MATERIAL DIVULGATIU 

La metodologia que he seguit per a l’elaboració d’aquest treball ha anat molt vinculada als 

objectius descrits en l’apartat anterior. En un bon principi, tenia pensat treballar en un joc de 

taula que familiaritzés a les persones participants amb cinc tipus de boscos catalans, les 

pertorbacions a les que estaven sotmesos i les principals tècniques de gestió que s’hi aplicaven.  

Tot i això ràpidament vaig veure que aquesta idea era excessivament complicada, de manera que 

per a simplificar el joc vaig escollir un sol tipus de bosc. Per la seva alarmant situació ecològica, 

els boscos de ribera em van cridar l’atenció.  

Per a tal de potenciar l’aprenentatge, vaig decidir crear, a banda del joc una guia educativa que 

fes èmfasi aquest aspecte ambiental del joc. D’aquesta manera, el meu treball final consisteix en 

els tres documents descrits a continuació, adjuntats en l’Annex de la memòria. 

⎯ El joc. Es tracta de les cartes llestes per a imprimir en qualsevol impressora, 

acompanyades dels fulls d’instruccions i una petita explicació dels boscos de ribera 

adaptada a totes les edats.  

⎯ La proposta avaluativa. Aquest document explica com es va testar el joc i quins criteris es 

van seguir per a avaluar la funcionalitat d’aquest. En el cas de proves en grans grups que 

s’ha detallat el procediment de la sessió i s’han proposat dinàmiques per fer les 

explicacions pertinents.  

⎯ La guia didàctica. Acompanya al joc i fa d’ampliació teòrica dels continguts. Allí es 

troben les cartes explicades en detall i informació més precisa sobre els àmbits del 

projecte.  

 

Elaboració del joc  

Durant la creació de les normes i el com jugar-lo, he contat amb l’assessorament de la Jordina 

Belmonte, botànica i exdirectora de l’ICTA i en Marc Garriga, membre de Devir, una empresa 

productora de jocs de taula. Per a fer els dissenys he utilitzat aplicatius d’edició d’imatges: 

Picsart (https://picsart.com/) i Canva (https://www.canva.com/).  

El joc està pensat per a que el juguin de 2 a 4 persones de 7 a 99+ anys d’edat. D’aquesta 

manera, es troba adaptat al màxim rang d’edats possibles, respectant sempre la funcionalitat del 

joc. Hi ha dues propostes per jugar-lo, una de competitiva (més simple però individualista) i una 

de cooperativa (amb un objectiu de partida comú però més complexa). Les dues propostes es 

juguen amb les mateixes cartes, i cada una té el seu set d’instruccions.  
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En les dues propostes, les participants hauran d’aconseguir fer créixer diverses espècies d’arbres 

representants dels boscos de ribera, però durant la partida hi haurà pertorbacions que poden 

afectar el seu creixement. Per a fer front a aquestes pertorbacions, serà necessari aplicar 

projectes de restauració ecològica, que actuaran com a defensa del bosc. Per a elaborar les 

diferents cartes he utilitzat inventaris forestals i caracteritzacions dels boscos de ribera, així com 

projectes de restauració fets arreu del món per a extreure exemples de mesures.  

Per tal de crear el joc en si, abans em va caldre informar-me sobre la seva caracterització 

biològica, el seu estat actual i les diferents tècniques de restauració ecològica que s’hi apliquen. 

D’aquesta manera, tota la informació de les cartes es troba basada en informes d’accions que 

s’estan duent a terme ara mateix arreu del món.  

Per a fer això s’han consultat un total de 19 fonts bibliogràfiques diferents, des de informes fets 

per organitzacions internacionals a propostes locals de gestió de boscos de ribera. Aquestes fonts 

es troben disponibles a la bibliografia.  

 

Avaluació del joc i proposta avaluativa 

Com que el meu treball va enfocat a crear un producte que funcioni, he testat aquest joc 

nombroses vegades amb públics molt diferents. S’ha vetllat per aconseguir una mostra de 

diferents rangs d’edats, contexts socials i nivells de coneixement sobre el tema. D’aquesta 

manera, s’ha testat el joc en un context informal, amb grups d’amics i familiars, però també s’ha 

construït una activitat més formal per a dur aquest joc a un esplai. S’han fet una totalitat de 4 

proves en 4 grups diferents.  

Durant les proves s’ha mesurat el temps que durava cada partida, i s’ha observat com el diferent 

número de participants afectava a aquest valor. Després de jugar, cada grup ha valorat el joc amb 

una rúbrica proporcionada pel CEDEC (CEDEC, 2020), que valora de l’1 al 4 els aspectes més 

principals del joc: els coneixements adquirits, la precisió del contingut, la comprensibilitat de les 

normes del joc, la creativitat i l’atractiu. També s’ha donat un espai per a crítiques més 

personalitzades. En l’annex “proposta avaluativa”., podem trobar tota aquesta informació 

detallada en el document (veure Annex III).  

 

Elaboració de la guia didàctica 

Un cop elaborat el joc em va donar la impressió que hi havia deficiències a nivell teòric, ja que la 

informació que contenien les fitxes estava molt limitada per l’espai i la seva simplicitat, al estar 

adaptada a un nivell de coneixement baix sobre el tema.  
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Així doncs, he elaborat una guia didàctica que amplia la informació que hi ha a les cartes i és més 

complexa, pensada per a un públic amb un nivell més alt de coneixement sobre el tema. 

En aquesta guia hi ha una introducció més detallada sobre el context ambiental i sociocultural del 

joc, així com explicacions de cada carta, exemples de projectes de restauració actuals en boscos 

de ribera i altre informació important, redactada per a que el públic del joc més interessat es 

pugui formar amb més profunditat sobre el tema.  

 

4. APLICACIÓ PRÀCTICA DEL MATERIAL 

A partir de les proves s’ha pogut constatar que el joc funciona, independentment de les edats de 

la mostra, el mètode de joc (sigui competitiu o cooperatiu) i el context (sigui formal com en un 

esplai o escola o informal). Les partides duren entre 30 i 45 minuts. Totes les persones 

participants de les proves han gaudit de l’experiència, i han entès el funcionament del joc i els 

continguts que s’hi expliquen (Figura 1). 

 

Figura 1. Puntuació mitjana (del 1 al 4) en els diferents apartats de la rúbrica avaluativa. 

Font: elaboració pròpia.  

  

A partir de comentaris fets a les proves s’han modificat les instruccions per a fer-les més 

comprensives, s’ha reduït la afectació de les pertorbacions en la dinàmica del joc per alleugerir 

les partides i s’ha afegit una fitxa informativa de cada arbre a les cartes, ja que es va fer notar una 

falta d’informació en aquest aspecte.  

La versió final del joc ha estat preparada per a ser impresa en un full DIN A4. D’aquesta manera, 

el joc és accessible a tothom que el vulgui jugar.  
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5. CONCLUSIONS  

En aquest treball s’ha volgut crear un joc de taula educatiu, que aconseguís difondre informació 

sobre els boscos de ribera, uns boscos molt amenaçats avui en dia i les activitats restauratives que 

s’hi duen a terme. Durant aquest any m’he pogut familiaritzar amb el procés de creació de 

material educatiu, i penso que he aconseguit els objectius que em proposava.  

També trobo que he pogut fer una aplicació pràctica del temari explicat a algunes assignatures, 

especialment dels àmbits de botànica, biologia de la conservació i valoració d’espècies i 

ecosistema, i he pogut treballar amb com es poden simplificar aquests conceptes i adaptar-los a 

nivells de coneixements més bàsics, per a tothom.  

A més, crec que he pogut desenvolupar un projecte que té perspectives de futur. “Saps de 

boscos?” es pot extrapolar a qualsevol tipus de bosc, no només de ribera. Potser, amb el temps, 

en alguna botiga de joc hi haurà una edició de boscos mediterranis en “Saps de boscos”, fent 

difusió de la importància del coneixement i la cura dels nostres hàbitats.  
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