
Qui juga? Noms i cognom, si us plau...

Fitxa de joc: una història amb intel·ligència artificial

🗨🎲Quin tipus d'història voleu fer?

Policíaca

Fantasia èpica

Ciència ficció

Terror

Supervivència

Espionatge

Superherois

Exploració

Romàntica

Western

Humor

Aventura

🗨Personatge #1:

Nom Edat aproximada + ocupació

Característica positiva Característica negativa

🗨Personatge #2:

Nom Edat aproximada + ocupació

Característica positiva Característica negativa

🗨On estan?
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🗨Plantejament (Imagineu com comença la vostra història però escriviu només una
frase inicial en el següent quadre!)

🎲Condició 1 (pels novells) (oració que comenci amb un verb: acció + objecte)

🎲Condició 2 (pels aventurers) (oració que comenci amb un verb: acció + objecte)

🎲Condició 3 (pels experts) (oració que comenci amb un verb: acció + objecte)

🗨Desenllaç (Imagineu com acaba la vostra història però escriviu només una frase
inicial en el següent quadre!)

🗨 Cal parlar - 🎲 Cal tirar daus

1. La gran majoria d’històries estan formades per tres parts: el plantejament, el nus i el desenllaç.
Abans d’escriure la primera frase de la vostra història, completeu breument la següent
informació:

a. De quin tipus voleu que sigui la teva història? Marqueu l’opció escollida!
b. Quins són els 2 personatges d’aquesta història? A que es dediquen? Quines

característiques tenen? A on estan? Situeu-los en un espai.
2. Ara ja podem començar a imaginar què passa als nostres protagonistes al plantejament de la

història. Penseu-hi tant com vulgueu, però cal escriure només la primera frase en el
quadre!

3. Toca començar a tirar daus! Useu els mateixos dos daus per construir les condicions que afegirem
al nus de la història. El format ideal és acció + objecte. Exemples: enterrar la casa, ballar amb la
música del telèfon, trencar el bastó, picar la porta amb el bastó, girar l’avió, retallar la figura
geomètrica...

4. De la mateixa manera que al plantejament, redacteu una frase que representi el final de la història
al quadre del desenllaç.
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Guia didàctica

Objectiu de l’activitat

● Cocrear una història amb chatGPT a partir d’unes variables definides per l'alumnat.
● Descobrir com interactuar amb chatGPT per tal d’aconseguir el nostre objectiu.

Seqüenciació

● Habitualment, a la primera sessió l’alumnat en parella o grup de tres completa la “Fitxa
de joc” i s’inventa la seva història.

● A la següent sessió, un grup exposa oralment la seva història. Tot seguit es presenta
chatGPT com una eina que ens pot ajudar a redactar la història però que cal donar les
indicacions necessàries per a fer-ho. Seguint les indicacions de l’alumnat, el docent
interactuarà amb ChatGPT per aconseguir redactar la història amb totes les variables de
la “Fitxa de joc”.

● A les següents sessions, cada grup exposa la seva història segons l’havien imaginada i el
docent, repeteix el procés anterior. L’experiència acumulada de l’alumnat acostuma a
facilitar la redacció de les històries.

Instruccions

1. En parelles o grups de tres, l’alumnat (a partir de cicle superior de primària) completa
la “Fitxa de joc” per construir  la  història que després intentarem que chatGPT o alguna
altra IA redacti. Atenció, els menors de 18 anys no poden registrar-se! Haurà de ser
el docent qui interactui amb chatGPT seguint les instruccions de l’alumnat!.

2. Un cop hagin completat la “Fitxa de joc”, un grup exposa oralemtn la seva història de
manera completa, tal com l’han imaginat. Per a fer-ho seguiran la informació del
document.

3. Després de cada història, (i en session diferents), el o la docent introdueix les variables
de cada història segons les indicacions de l'alumnat a chatGPT per aconseguir que
redacti la història. És recomanable que les instruccions siguin senzilles.

4. Durant el procés, cal identificar aspectes destacables, dificultats i diferències amb la
història exposada pel grup. Quina consideren millor? Per què?

Materials necessaris

● Un còpia de la “Fitxa de joc” per cada parella d’alumnes i quelcom per escriure
● Un parell de daus de StoryCubes. Preferiblement un dau de la caixa “accions” i un altre

d’objectes
○ També es pot fer amb només un dau per simplificar l’activitat
○ o usar una versió digital, flash cards o imatges
○ en tot cas, cal acabar construint una oració curta: verb + objecte per a cada una

de les condicions.
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Fitxa d’anàlisi de l’experiència... Què estem descobrint?

Fortaleses Debilitats Possibles transferències

Què ens ha sorprès
positivament?

Què ens està costant? Com ho adapto al meu camp? A la
meva assignatura?
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Exemple de conversa de cocreació amb chatGPT

per crear una història a partir d’unes variables.

● Volem escriure una història de ficció en tres parts: plantejament, nus i desenllaç.. Per a
fer-la et proposaré certa informació que detallo a continuació. Et sembla bé?

● Primer definiré el tipus d’història, la temàtica general de la narració. Després et donaré
dades de dos protagonistes, el 1 i el 2. Aquests personatges tindran nom, edat
aproximada, ocupació i dues característiques, una positiva i una negativa. Aquestes
dades són opcionals i les pots utilitzar si són necessàries. D’acord?

● Et passo les primeres dades: Història d'aventures. Protagonistes: Marcos, és un jove
lladre maldestre excessivament optimista. Júlia és una altra lladre. Molt llesta però curta
de vista.  Pots fer una descripció dels personatges i les seves característiques en 150
paraules?

● Tot seguit et proporcionaré el lloc físic on passarà l’acció, la ubicació: una cova que els
serveix d’amagatall.  Pots fer una descripció d’aquest lloc en 100 paraules?

● La història tindrà 3 parts: plantejament, nus i desenllaç. El plantejament ha de començar
amb la següent frase: “[introduir la frase del document]”. Pots redactar un paràgraf
d’unes 150 paraules situant els personatges en la ubicació com a plantejament de la
història?

● A continuació cal redactar el nus de la història en unes 200 paraules més. Pots afegir les
següents condicions en el nus?  “[introduir la condició 1]”, “[introduir la condició 2]”...

● El desenllaç de la història ha de començar amb la frase: “[introduir la frase del
document]”. Redacta un final per la història que estigui relacionat amb alguna de les
oracions del nus de la història.
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