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El Joc de la resistència 

 

 
Objectius  

 

 Fomentar el bon d’ús dels antibiòtics 

 Identificar la problemàtica associada a la resistència bacteriana als antibiòtics 

 

Descripció de la proposta  

 

Es presenta un material didàctic amb l’objectiu de fomentar un bon ús dels antibiòtics 

mitjançant l’augment del coneixement sobre la problemàtica associada a la resistència als 

antibiòtics.  Es tracta d’una estratègia de gamificació, és a dir integra elements, mecànica i 

paràmetres de jocs en una activitat no lúdica per potenciar la motivació i participació. 

La proposta ha estat provada en dos centes d’ensenyament secundari , CE Mare de Déu de 

l’Assumpció (Badalona) i  IES Secretari Coloma de Gràcia (Barcelona) amb una mostra total de 

185 adolescents. El resultat obtingut és molt positiu i s’ha pogut comprovar una gran varietat 

d’interaccions i intervencions dels participants  així com una millora en el coneixement dels 

antibiòtics i el seu ús. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

El "joc de la resistència" és un joc de taula participants a partir de 15 anys d’ edat i amb 

coneixements bàsics de biologia. 
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Es juga sobre un tauler amb caselles, cada jugador o grup està representat per una fitxa d'un 

color i s'avança mitjançant un dau. 

Cada jugador o equip a l'inici del joc s'infecta per un bacteri i ha d'adquirir punts, equivalents a 

més sensibilitat als antibiòtics, per poder guanyar i per tant, sobreviure a la infecció. 

Els alumnes es distribuiran en 4 grups, la quantitat dels quals dependrà del nombre de joves en 

cada classe. Es recomana que hi hagi un portaveu per grup. En el cas de les preguntes tipus 

test, tenir en compte la possibilitat de rebot quan un dels equips falla. L'equip guanyador haurà 

d'explicar perquè el tenir més punts de sensibilitat el converteix en el guanyador. (breu 

conclusió sobre la resistència bacteriana i la problemàtica que aquesta implica). 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Curricularment  està adreçat a alumnes de Ciències Naturals de 3r d’ESO. Tanmateix,  donada 

la transversalitat del contingut i la importància envers els hàbits saludables, també es recomana 

la seva utilització a d’altres nivells superiors (4t ESO o batxillerat) o a classes de tutoria. 

 

 

Documents adjunts 

Documents per a l’alumnat 

Presentació_ppt 

Doc1: Regles del joc 

Doc 2: Targetes preguntes 

Doc 3: Tauler del joc 

Doc 4: Targes d’equips 

Doc 5: Targes Role Playing 1 

Doc 6: Targes Role Playing 2 

Doc 7: Targes Role Playing 3 

Doc 8: Targes sort 

 

Documents pel professorat 

 Preguntes i solucions 

 Alegret M., Bañón D., Bruguè O., Contreras M., Figueras C., Font N., García R., Gómez 

M., Gómez A., Gamificación para el fomento del buen uso de antibióticos en jóvenes, 

Junio 2015. Universitat Pompeu Fabra.  
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