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El 28 i 29 de setembre, un grup de 50
estudiants de secundària de 9 centres
educatius participarà en una game jam de
48 hores.
Cada centre serà representat pel seu propi
equip d’estudiants en la primera game
jam organitzada per St. Peter’s School;
ENTI-UB, Escola de Noves Tecnologies
Interactives, i Citilab-Cornellà.
PER QUÈ UNA game jam?
Durant un curt període de temps, els
participants en la game jam planificaran,
dissenyaran i crearan un o més jocs.
Pensament creatiu, resolució de problemes,
programació i eines de computació, art,
disseny i, finalment, treball en equip són
algunes de les habilitats que l’alumnat
utilitzarà i millorarà.
es necessiten coneixements previs?
Tothom pot participar en una game jam,
tenint com a punt de partida un nivell bàsic
d’Scratch. Atenent al nivell i habilitats dels
participants, els equips seran guiats per un
mentor per augmentar progressivament
la complexitat del seu joc.
El 20 de setembre hi haurà una sessió
formativa oberta als estudiants interessats
en assistir-hi.
#BarcelonaGameJam

Serious Games: Smart Citizen
El estudiants no només planificaran, crearan el codi
i dissenyaran un videojoc, també ho faran amb un
objectiu específic: desenvolupar un joc que ajudi els
‘smart citizens’ a estalviar energia i actuar de manera
responsable amb el medi ambient.
Proposem una experiència extraordinària per a
explorar tot el que cal per dissenyar jocs increïbles,
on els estudiants gaudiran esdevenint pensadors
computacionals, jugant i dissenyant jocs educacionals
relacionats amb les smart cities.
OBTINDRAN UN CERTIFICAT? sÍ.
Un cop finalitzada l’activitat, obtindran un certificat,
que pot ser inclós en el seu portfoli. A les candidatures
per a universitats o ofertes de feina, aquests tipus de
certificats marquen la diferència.
quan tindrà lloc?
El 28 i 29 de setembre de 2017.
on tindrà lloc?
La Game Jam 2017 tindrà lloc a les instal·lacions del
Citilab, a Cornellà.
jam today
JamToday (www.jamtoday.eu) dona suport a la creació,
implementació i desplegament de jocs educatius, amb la
creació de mètodes i eines, i amb un hub d’aprenentatge
per a les organitzacions participants que asseguri una
comprensió equilibrada de les qüestions principals, i de
la implementació de solucions per superar dificultats.
La nostra Game Jam ha estat organitzada segons aquesta
filosofia.
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