
Treballar l’anglès en aules 3D dins de mons virtuals, una realitat.
 

 
La presència dels móns virtuals en 3D en l’àmbit educatiu és cada vegada més manifest, 
prenent més  força tan a nivell dels ensenyaments superiors i universitaris com darrerament als 
ensenyaments bàsics i secundaris. Tot i que a casa nostra la seva difusió és força recent, l’ús 
d’aquesta tecnologia a les aules ja fa algun temps que ha començat a experimentar-se i s’han 
desenvolupat alguns projectes força engrescadors.
 
Els mons virtuals són entorns interactius en 3D on cada usuari es troba representat per un 
avatar i té la sensació d’estar immers en un entorn virtual creat per la simulació.  Aquests 
entorns en 3D permeten la recreació d’ambients, d’accions i d’estructures, la construcció 
d’objectes, i la interacció amb tots ells. 
 
Per les seves característiques i possibilitats, aquestes plataformes virtuals són cada cop més 
utilitzades en l’àmbit de l’educació per a la creació d’escenaris immersius i comunicatius on 
desenvolupar-hi les activitats d’aprenentatge. 
 
Algunes de les múltiples activitats d’aprenentatge que poden desenvolupar-se en un món 
virtual són: l’ús del xat oral i escrit per a la comunicació entre avatars, el disseny i l’elaboració 
d’exposicions temàtiques en 3D, realitzar col·loquis, xerrades o conferències, organitzar tallers 
temàtics, jocs de rol, gestionar grups de treball per a portar a terme projectes concrets,... totes 
elles activitats que requereixen desenvolupar la competència comunicativa i per tant l’ús de la 
llengua d’aprenentatge. 
 
Concretament en l’aprenentatge de llengües els mons virtuals ja fa temps que s’utilitzen, 
no únicament en situacions d’aprenentatge informals, com a participants en comunitats de 
pràctica d’una llengua (molts d’aquests projectes desenvolupats a Second Life), sinó per moltes 
institucions i grups educatius com a elements constitutius de les seves classes. 
 
A casa nostra existeixen també experiències educatives que han incorporat els móns virtuals 
en els processos d’aprenentatge de la llengua. Aquest serien alguns exemples de treballs 
realitzats a dins l’àrea d’anglès i que tenen en comú utilitzar la mateixa tecnologia de codi obert 
(Opensim) i fer servir un ordinador al centre com a servidor:
 
- This is me! Activitat realitzada per alumnes de 2n ESO de l’INSTapiró de Reus. Els alumnes 
construeixen un poster interactiu en anglès sobre les seves aficions i interessos, i després en 
fan una exposició dins la seva aula 3D en opensim.
https://picasaweb.google.com/117520768918451108232/OpensimTreballsDAngles?
authuser=0&feat=directlink
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- 200è aniversari del naixement de Charles Dickens. Activitat realitzada pels alumnes d’un 
grup d’anglès del CFA Els Tarongers de Mataró i que els ha permès conèixer l’època i l’obra de 
Charles Dickens. El projecte es va desenvolupar en tres fases:

● El treball inicial va ser la descoberta de la figura de Charles Dickens i algunes de les 
seves obres més rellevants. En grups de treball els estudiants van elaborar uns murals 
sobre la vida i obra del novelista, documentació que va servir de base per a la seva 
participació en l’acte de Sant Jordi de l’escola.

● En la segona fase, i amb el suport d’elements multimèdia, es van treballar diverses 
expressions “dikensianes”.

● Finalment,  l’ambient de Charles Dickens va ser portat al món virtual de l’escola. Una 
exposició en 3D amb la documentació elaborada pels pròpis alumnes, fotografies de 
l’època, accés a vídeos, pàgines web, textos digitalitzats de les obres en anglès, i 
una selecció dels personatges “dikensians” en 3D.  Un joc de pistes (Quiz) i una “gran 
pregunta” (the Great Question) amb cerques interactives els personatges de Dickens i 
altres informacions que es podien trobar en l’entorn en 3D van permetre consolidar els 
aprenentatges.

 
http://slides.ly/MjVJUo
 
 

  
 
- Safari area: Activitat realitzada pels alumnes de 1r ESO de l’INS Baix Camp de Reus, a partir 
d’un treball previ amb lectures i redaccions sobre animals salvatges. Els alumnes realitzen 
una exposició amb els seus treballs, i consulten informació que es troba a la seva aula virtual 
sobre alguns animals per respondre a preguntes que es formulen dins un safari construit 
expressament per fer aquesta activitat.
 
http://www.youtube.com/watch?v=plRAsXIj15U&feature=plcp

 
 
 

 
 
 
 

 

Immaculada Vilatersana. CFA Els Tarongers de Mataró. @immav
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Carme Matas. INS Josep Tapiró de Reus. @carmematas
 
 
 
 
 
 
 
 


