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À la recherche de nouvelles 
écritures numériques
Aujourd’hui, les enfants se cultivent, communiquent et vivent 
avec des écrans. Une des principales questions est de savoir 
comment le numérique peut élargir les horizons des créateurs  
et le savoir faire des éditeurs et producteurs de médias digitaux… 
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LITERATURA, APRENENTATGE, VIDEOJOCS

Buscant noves escriptures digitals
Els nens d’avui es cultiven, es comuniquen i viuen amb les 
pantalles. Una qüestió clau és com el digital pot ampliar els 
horitzons dels creadors de coneixements i editors de mitjans 
digitals i productors...



UNA NARRACIÓ PRÒPIA DEL JOC

Es pot observar una dicotomia en l’univers dels escenaris dels jocs en 
l’actualitat. D’una banda, alguns elements estàtics recorden l’estruc-
tura narrativa del llibre o la pellícula (per exemple el camp - la trama 
de l’escenari de joc - i les escenes - moments de la història intercalats 
entre les fases del joc). De l’altra, els elements dinàmics i interactius 
ajuden a crear un univers narratiu apropiat a cada joc. 

Vivenciar històries a través del joc

Segons Olivier Henriot, la interactivitat determina la forma d’explicar 
històries, i per mitjà del joc del vídeo «no s’expliquen històries, sinó 
que es fan viure les històries al jugador.» Moltes informacions prò-
pies de l’univers narratiu es generen no per l’argument o els diàlegs, 
sinó per informacions relacionades amb «l’art de nivell» i el disseny, 
com ara els diàlegs sistèmics (diàlegs recurrents dels personatges que 
envolten al jugador) i la narració ambiental que permet explicar la 
història seleccionant elements i decorats que envolten al jugador. La 
dimensió de l’exploració i la influència en les decisions sobre el guió, 
així com en les històries amb múltiples branques, permeten allu-
nyar-se de l’estructura única gràcies a la interactivitat. 

Les històries amb múltiples branques són un bon exemple de l’im-
pacte de l’elecció del jugador en l’escenari d’un joc. Marc Pestka 
ens mostra com a Remember Me, el jugador està obligat a can-
viar els records dels personatges en certes fases del joc i com les 
seves decisions tindran en el futur un impacte en la trama de la 
història de la resta del joc. 

La facilitat de joc, motor de la història

Però és la facilitat de joc en sí la part més important de l’escenari. Per 
tal d’explicar una història en un joc, cal tenir en compte les accions del 
jugador. Totes les qüestions que se li comuniquin i les motivacions 
del personatge han d’estar en línia amb les seves. Com explica Marc 

Pestka, són la interactivitat i les opcions ofertes al jugador allò que 
té major impacte i li permeten aportar els seus elements personals. 
Les opcions proposades per un joc com el Far Cry 4 illustren aquest 
punt. El jugador ha de triar les seves pròpies estratègies per resoldre 
la mateixa situació: durant un atac, per exemple, triarà ser discret o 
agressiu? Mitjançant la integració de les percepcions, accions i el seu 
pathos, crea nous elements en els guions.

La paràbola de Yoda: presentada per Olivier Henriot, aques-
ta paràbola illustra la importància dels efectes de l’elecció del 
jugador i el que es proposa en l’escenari d’un joc. Quan Luke es 
pregunta sobre el que trobarà en una caverna on el porta Yoda, 
respon «Just el que tu aportaràs.»

Aquesta dimensió de la facilitat del joc es pot veure també en jocs com 
els de Toca Boca que no es posicionen com a narradors d’històries, 
sinó com a facilitadors del joc. Willow Tyrer Mellbratt ens mostra com 
aquest posicionament permet replantejar l’enfocament del joc per a 
nens: no se’ls mostra com jugar, sinó que se’ls permet jugar de manera 
intuïtiva amb el suport; no restringeix la forma en què poden jugar, 
sinó que se’ls proporcionen noves dimensions als jocs clàssics. 

EL JOC EDUCATIU EN EL CONTEXT DE CLASSE

De la mateixa manera, és sota el signe de la interactivitat que es di-
buixa el futur de l’educació i del joc educatiu. La tecnologia és a tot 
arreu i es converteix en una forma de transmissió mitjançant materials 
motivadors.

Els problemes de transmissió en el context del sistema educa-
tiu.

Michèle Briziou posa en relleu com, en l’entorn escolar, el joc pot de 
vegades no ser percebut com a tal pels nens i, per tant, és rebutjat. 
La introducció del joc a la classe també requereix que els professors 

Com explica Laurent Bazin, es tracta d’un xoc de civilitzacions: estem assistint a la fi del paradigma de 
l’escriptura, la lògica i la raó, i canvia cap a un paradigma on la imaginació i la immersió s’estan tornant 
cada vegada més importants. Es tendeix a oposar escrit i pantalla, educatiu i lúdic; però, en utilitzar les 
seves capacitats, el joc enriqueix la forma d’ensenyar. Aquestes qüestions ens interroguen sobre la forma 
com el digital canvia la nostra relació amb les històries i la narració i com permet transformar i renovar 
els nostres models educatius. De totes les aportacions del joc i del digital, és la interacció el factor que 
sembla tenir major impacte en la narració i l’educació. El tema essencial de la conferència «Del paper a 
la pantalla», la qüestió de la interactivitat permet analitzar com el joc captura «la narració d’històries» i 
la transmissió del coneixement.



canviïn les seves pràctiques pedagògiques. S’han d’adaptar a unes no-
ves eines que no controlen necessàriament i això en el context d’una 
classe i d’un programa escolar: els jocs educatius qüestionen, de fet, el 
temps i l’espai de la classe i el paper del mestre. El mercat de les apli-
cacions i les ofertes de jocs educatius també pot deixar de banda els 
mestres que no coneixen les eines disponibles. Finalment, problemes 
com la compra i pressupost poden dificultar l’adquisició d’aquests 
nous suports.

Jocs educatius? Chloe Letailleur Benaroya explica què difícil és 
definir què és un joc educatiu. Algunes característiques, però, 
semblen fonamentals perquè els pares i professors es decantin 
per ells: jocs provats amb els nens i els mestres, que ofereixen un 
seguiment dels alumnes, dirigits a una determinada edat i tracten 
d’un domini donat. 

Transmedia, una solució?

Existeixen solucions per ajudar els mestres en l’elecció d’aplicacions 
educatives. A més de supervisar als editors o als títols coneguts, trans-
mèdia manté als mestres en la seva zona de confort. Com explica Su-
zanne Freyjadis, transmèdia permet als alumnes explorar les múltiples 
facetes d’una obra a través dels seus diferents iteracions, mentre que 
proporciona una oportunitat al professor perquè utilitzi un suport 
que li és familiar. Cal que el professor pugui confiar en el contingut 
d’un joc educatiu per a la seva difusió. De la mateixa manera, l’enri-
quiment digital del llibre pot ser una bona transició per donar cabuda 
a aquestes tecnologies a les classes combinant el confort pedagògic 
d’una obra clàssica amb les aportacions interactives del joc.

Les nombroses adaptacions d’Alicia de Lewis Carroll - al cinema 
amb la pellícula de Tim Burton i els dibuixos animats de Disney i la 
versió del joc d’American McGee - illustren bé les contribucions de 
transmèdia: a partir d’un clàssic conegut pels professors, es dema-
na als estudiants que reflexionin sobre les possibilitats d’adaptació 
i d’escriptura d’una obra.

Les aportacions del joc educatiu

El videojoc no és un obstacle. A causa de les seves característiques, pot 
ajudar al professor i a l’alumne a comprendre alguns conceptes molt 
complexos que es donen a les aplicacions reals. El joc també es pot 
adaptar perquè cada estudiant progressi al seu propi ritme mantenint 
el seu interès. Permet als estudiants més ràpids convertir-se en mestres. 

D’acord amb Suzanne Freyjadis, amb el joc educatiu el mestre no ha 
de ser l’expert, ja que fomenta l’ «aprenentatge collaboratiu»: la colla-
boració i la comunicació entre els estudiants a l’aula. Els jocs educatius 
també ofereixen eines per realitzar un seguiment del progrés de cada 
estudiant i adaptar-se als reptes de cada un.

Finalment, el joc educatiu ofereix nous enfocaments per a l’aprenen-
tatge dels alumnes. Pot ser utilitzat abandonant de moment l’idioma 
i treballar a partir de l’experiència, com mostra Jean-Baptiste Huynh, 
qui amb el seu joc ofereix als estudiants una experiència tangible del 
significat dels objectes matemàtics abans d’usar amb ells el llenguatge 
més tradicional l’àlgebra. L’organització de competicions i esdeveni-
ments també ajuda a mantenir els estudiants interessats i motivats. En 
resum, el joc educatiu «va d’una lògica del coneixement a una lògica 
de les habilitats: passem del coneixement al saber fer.»

Al gener de 2014, El Desafiament Àlgebra, un concurs organitzat 
a nivell nacional a Noruega va reunir més de 40.000 estudiants. 
Xifra notable, durant el 40% del temps, els estudiants van jugar 
després des de casa. Aquest esdeveniment ens permet observar 
les similituds entre els jocs clàssics i els jocs educatius en termes 
de compromís i motivació. També ens empeny a preguntar-nos: el 
mercat d’entreteniment educatiu passa a l’escola o la llar?
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