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‘Hackejar’ l’educació 
Com aprendre i gaudir alhora?

BERNAT VILARÓ 
FOTO: TECNOCAMPUS 

E
ls hackers són per-
sones inquietes, 
apassionades pel 
que fan. Almenys 

així ho explica el filòsof 
finlandès Pekka Hima-
nen, autor de L’ètica del 
‘hacker’ i l’esperit de l’era 
de la informació. I és que, 
encara que el terme hac-
ker s’associa majoritària-
ment a delinqüents 
informàtics, val a dir que, 
en essència, es refereix a 
algú que vol modificar 
una cosa determinada, 

un sistema o una manera 
de fer.  

En un món que canvia 
tant com el nostre, els 
periodistes podrien ser 
hackers, ja que modifi-
quen la manera de comu-
nicar amb les noves eines 
digitals. Però també 
podrien considerar-se 
hackers els empresaris, 
els botiguers, els adminis-
tratius, els comptables, 
els dissenyadors... En 
definitiva, tothom que es 
reinventi i modifiqui la 
seva manera de fer, tant a 
casa com a la feina. Tenint 

en compte aquesta con-
cepció, doncs, també són 
hackers els estudiants que 
aprofiten les noves aplica-
cions tecnològiques per 
estudiar d’una altra 
manera. O els mestres i 
professors que en fan ús 
per millorar les classes i 
adaptar-les al que els 
nous temps demanen.  

Nous formats  
El repte de canviar l’edu-
cació no és ni nou ni fàcil. 
És un debat recurrent que 
transcorre paral·lel a 
l’evolució social. I mentre 

Xnergic desperta vocacions tecnològiques des de l’àmbit universitari  
i l’educació no formal. Busca introduir noves maneres d’educar

no hi hagi un canvi estruc-
tural en el sistema educa-
tiu apareixen iniciatives 
que introdueixen noves 
maneres (i noves matè-
ries) d’aprendre.  

Si en el hacking hi ha 
una nova cultura del 
temps, en què l’horari 
professional i personal es 
barregen i s’esborren, en 
el terreny educatiu les 
fronteres entre el temps 
lectiu (l’educació formal) i 
de lleure (l’educació no 
formal) també es diluixen.  

La Carme Rovira, de 
TecnoCampus, explica 

nades amb la tecnologia, 
amb dos objectius princi-
pals i entrellaçats: apren-
dre i gaudir. Aquesta 
comunitat virtual del 
TecnoCampus de Mataró 
pretén crear una via 
d’experimentació que 
acosti adolescents i pre-
universitaris a diverses 
tecnologies, a partir de 
grups d’entrenament i 
campus en què, en el seu 
temps lliure, els nois i 
noies construeixen video-
jocs i robots a partir de 
maquinari i programari 
de codi obert. Perquè 
saber com funcionen el 
maquinari i el programari 
és saber com funciona el 
nostre món.  

En aquesta línia, la 
Carme Rovira afegeix que 
“aprendre i gaudir 
d’aprendre han d’anar de 
bracet”. “Des de Xnergic 
dissenyem en equip pro-
postes en què qui hi parti-
cipa n’és el protagonista. 
Cal treballar de manera 
conjunta i posar-hi mol-
tes ganes i curiositat, que 
és el motor per moure el 
món”, conclou.e

El repte del videojoc Atlantis
B.V. 
 

L’
Atlantis Game 
Challenge és una 
competició oberta 
a nois i noies de 14 

a 17 anys organitzada per 
Xnergic. També és un curs 
avançat de Unity, el princi-
pal motor de videojocs del 
mercat professional per a 
empreses desenvolupado-

res del sector dels jocs. 
Amb Atlantis es vol esti-
mular els estudiants a 
apassionar-se per la crea-
ció de videojocs a partir 
d’un fragment del món vir-
tual de l’Atlàntida, on l’usu-
ari pot modificar, afegir, 
crear i continuar el relat. El 
repte va començar el 22 
d’abril i s’acabarà el 30 
d’octubre. 

Durant els set mesos 
que durarà la competició 
s’afegiran objectius amb 
els quals els equips 
podran obtenir puntuació 
extra en la competició 
final. Per participar-hi, 
els futurs programadors, 
dissenyadors i comunica-
dors només han de fer 
equips d’entre dues i set 
persones. Xnergic plante-

jarà un cop al mes noves 
pistes i eines per desen-
volupar el projecte. Parti-
cipar-hi és gratuït i 
només cal entrar a la web 
Xnergic.com per comen-
çar l’aventura.  

El creador d’Atlantis és 
Pixel Cream, un estudi de 
videojocs format per un 
grup de joves estudiants 
del TecnoCampus. Un 

d’aquests emprenedors és 
el David Garcia, que 
explica: “Mirem d’esfor-
çar-nos dia a dia per poder 
continuar creixent, diver-
tir i il·lusionar els nostres 
usuaris de la mateixa 
manera que nosaltres ens 
divertim i ens il·lusionem 
creant els jocs”. Com a 
curiositat, al joc hi apareix 
una simulació del peu de 

l’estàtua de Tueris, símbol 
de la sèrie Lost. Segons el 
David, l’objectiu d’aquesta 
picada d’ullet era crear 
personatges “que deixes-
sin obertes les opcions 
creatives dels nens”. A 
més, “la relació mística de 
la sèrie hi encaixa bé”. Tot 
i que admet diferències: 
“El peu d’Atlantis té 5 dits, 
està viu i es mou”.e

que “és important treba-
llar amb escenaris propers 
als estudiants que els per-
metin identificar el que 
fan amb el seu món d’ado-
lescents, i permetre que 
relacionin el que aprenen 
amb el que fan i veuen”. 

La proposta de Xnergic 
Xnergic és un moviment 
que busca despertar voca-
cions tecnològiques. Ha 
sorgit de l’àmbit universi-
tari (educació formal) 
però planteja propostes i 
activitats lúdiques (edu-
cació no formal) relacio-

Reptes tecnològics de les escoles


