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TASCA INICIAL

Compte amb el joc!

Bondats de la consola
Segons un estudi, jugar dues hores cada setmana a videojocs 
millora el rendiment escolar dels xiquets i xiquetes i incrementa 
la seua capacitat de reacció davant dels estímuls visuals.

Els xiquets i les xiquetes que juguen a 
videojocs amb moderació presenten 
millor rendiment escolar i responen 
més ràpidament a estímuls visuals 
que els que no utilitzen aquest tipus de 
jocs. Tanmateix, un ús excessiu podria 
provocar problemes de conducta. Són 
els resultats d’un estudi publicat en 
una revista científica.

Els possibles efectes beneficiosos 
s’ob serven a partir de tan sols una 
hora a la setmana de videojocs i són 
màxims a les dues hores setmanals. 
D’altra banda, a mesura que augmenta 
el temps que els infants dediquen a 
aquesta activitat, disminueixen les 

seues hores de son. A més, els que 
juguen durant nou hores o més ten
deixen a patir més problemes de 
conducta. Tot i així, encara no està 
clar si l’ús excessiu dels videojocs 
és la causa de les alteracions del 
comportament o si n’és resultat.

La investigació també ha detectat 
canvis en el cervell dels xiquets 
i xiquetes que utilitzen videojocs 
habitualment, mitjançant ressonància 
magnètica. Les zones afectades 
estan pròximes a l’estriat, una regió 
implicada en l’aprenentatge mitjançant 
la pràctica, la qual cosa concordaria 
amb els beneficis observats.

En l’estudi han participat 1.223 xiquets 
i 1.219 xiquetes d’entre set i deu anys 
de 39 escoles. Aproximadament el 80% 
juga a videojocs, segons enquestes 
realitzades als seus familiars, i ho fa 
durant una mitjana de quatre hores a la 
setmana. Els xiquets juguen quasi dues 
hores més que les xiquetes, de mitjana. 
Entre els jocs més populars es troben 
els de plataformes, els d’esports i els 
que impliquen moviment de tot el cos.

Per a avaluar l’efecte dels videojocs 
en els xiquets i les xiquetes, els 
investigadors els van presentar 
estímuls visuals mitjançant ordinadors 

i van mesurar el temps que tardaven 
a reaccionar. També van consultar 
professorat i famílies per a quantificar 
el rendiment escolar i els problemes de 
comportament.

Els resultats de l’estudi concorden amb 
la hipòtesi plantejada: els videojocs no 
són bons ni dolents en si mateixos, 
sinó que la quantitat d’hores dedicada 
és el que els fa ser una cosa o l’altra.

La investigació assenyala que seran 
necessaris nous estudis per a aclarir si 
els videojocs són realment la causa del 
millor rendiment escolar o si es tracta 
simplement de factors associats.

Font: www.pressreader.com (adaptació)

1 Llig la notícia.
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3 Alguna vegada has deixat de fer coses importants per no parar de jugar a 
algun videojoc? Compartiu experiències en grup i anoteu els comentaris 
més destacables. Cada portaveu compartirà les conclusions del grup amb 
la resta de la classe.

 

 

 

 

4 L’abús dels videojocs pot perjudicar la teua ment i la teua vida social. Quines 
altres accions poden perjudicar la teua salut d’alguna manera si n’abuses?

 

 

 

 

5 Feu una llista d’avantatges i una d’inconvenients de jugar a videojocs. 
Després, comenteu les conclusions amb els altres grups. En què coincidiu?

AVANTATGES INCONVENIENTS

2 Després de llegir la notícia, completa la graella següent. En uns minuts, 
comentaràs les respostes amb els companys i les companyes de classe.
Coses que no entenc.

Resum del text en una o dues oracions.

Reflexions i preguntes que em faig després de la lectura.
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Què cal saber?
Marca què creus que has d’aprendre per a dur a terme el producte final de 
la guia.

Creem una guia d’hàbits saludables.
En aquest projecte, haureu d’elaborar 
una guia d’hàbits saludables, on 
podreu introduir tot tipus d’elements, 
com ara text o imatges.

Com ho farem?
A mesura que anem presentant conceptes 
nous, us indicarem quan haureu d’introduir 
algun element en la vostra guia.
  Al final de cada tasca, haureu d’omplir una 
fitxa amb dues parts, en les quals decidireu 
què direu i com transmetreu allò que vulgueu 
explicar en la vostra guia sobre el que heu 
aprés en eixa tasca.

   Els sentits.

   Els òrgans dels sentits.

   Les malalties dels sentits i els seus òrgans.

   La higiene postural.

  Com tindre cura de l’aparell locomotor.

   Els sentiments i les emocions.

   Els canvis del cos a la pubertat.

    

Com podem cuidar-nos millor?
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Investiguem

Aquests són els temes 
que estudiarem per a 
elaborar una guia d’hàbits 
saludables que ens ajudarà 
a conscienciar-nos de la 
importància de mantindre’ns 
sans.

TASCA 2
La vista

TASCA 1
El nostre cos

PRODUCTE 
FINAL

La guia saludable

TASCA 6
El gust

TASCA 3
L’oïda

TASCA 5
L’olfacte

TASCA 4
El tacte

TASCA 7
La higiene postural

TASCA 8
Els sentiments  
i les emocions

TASCA 9
Canviem amb 

el temps
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