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1. 1er d’ESO 
 

 

1.1. Memòria “Preguntes i respostes Scratch – Eines de taller” 
 

JUSTIFICACIÓ 
 

L’activitat d’aula treballada es basa en la creació d’un joc per a que l’alumnat comenci a introduir-
se en la programació per blocs, a l’hora que estudia i analitza les eines i màquines que tot taller 
de tecnologia hauria de tenir. Per tant, es tracta de programar un joc a través de la plataforma 
Scratch que permeti dur a terme l’estudi dels diferents tipus d’eines, instruments i màquines que 
hi podem trobar a un taller de tecnologia (eines de tallar, marcar, mesurar...). Aquest procés es 
durà a terme mitjançant la gamificació, amb la qual els alumnes hauran de programar un joc de 
preguntes i respostes amb Scratch, treballant d’aquesta manera el pensament computacional a 
través de la programació per blocs. 

De fet, amb aquesta activitat es treballa el bloc “Disseny i construcció d’objectes” que es pot 
trobar dins del currículum d’aquest curs (1er d’ESO), fent referència al contingut “ús d’eines, 
instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic”, i com l’objectiu és iniciar a l’alumnat a 
desenvolupar el pensament computacional, he cregut convenient treballar sobre algun bloc del 
propi currículum del curs. Altrament, considero que és més fàcil d’entendre les coses si es 
realitzen a nivell pràctic que teòric. Per això, he afegit uns previs per a poder tenir unes nocions 
bàsiques a l’hora de realitzar l’activitat, ja que dintre del currículum educatiu de primer no tenen 
el bloc de programació com a tal, per aquest motiu es tracta de fer una introducció per a treballar-
lo més acuradament durant 2on d’ESO. 

PRESENTACIÓ DEL CAS 
 

Es tracta d’introduir als alumnes el concepte pensament computacional a través de l’algorísmia, 
l’elaboració del diagrama de flux corresponent i l’elaboració de la programació per blocs 
mitjançant la plataforma Scratch. De fet, l’objectiu és iniciar als alumnes a que pensin abans 
d’actuar, és a dir, se’ls hi vol fer entendre que abans de poder programar cal estructurar el 
problema generat a través de l’algorísmia. Tot seguit, cal presentar / estructurar l’algorisme 
mitjançant un diagrama de flux, per a finalment, programar aquest.  

Per tant, l’idea és realitzar uns previs per a estructurar el problema proposat i finalment, generar 
un joc de preguntes i respostes on l’usuari ha d’anar sumant punts per a poder passar de nivell, 
sempre i quan no es quedi sense vides. En el cas que l’usuari encerta la pregunta aquest rep 5 
punts, però si falla, a la seva vida se li resta 1. Per consegüent, l’alumne guanyarà si supera el 
nivell 3 i perdrà en el cas de quedar-se sense vides. 

MATERIAL PELS ESTUDIANTS 
 

Coneixements previs (teoria bàsica): 

Previ: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAWnpucmwxc1JkQ2c  

* Les preguntes s’han de realitzar una vegada finalitzada la lectura del document previ. 

Activitat a realitzar: 

Activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAVXMxRmNmM2hMMTg  
 

 “Cada sessió s’entregarà al finalitzar la classe del mateix dia de la seva realització, on ha de 
constar el que s’ha fet a l’aula (arxiu Scratch) i redactar unes breus reflexions, uns raonaments i 
unes observacions que corroborin la feina realitzada. A més a més, cada alumne haurà d’explicar 
i fer una demostració al professor, personalment, sobre la feina entregada, mencionant quines 
són les observacions a les que ha arribat amb l’activitat per a demostrar així que ha realitzat la 
feina”.  
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MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PELS DOCENTS 
 

Curs i unitat didàctica on s’encabirà l’activitat: 

L’activitat està pensada per a portar-se a terme a 1er d’ESO, encabida dintre d’una introducció a 
la programació per blocs, fent èmfasi al bloc curricular de “Disseny i construcció d’objectes” i fent 
referència al contingut “d’ús d’eines, instruments i màquines dintre de l’entorn tecnològic (CC17, 
CC19, CC21)”.  

Competències treballades dintre de l’àmbit tecnològic: 

o C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 

o C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

Aquestes competències són evidenciades amb la creació del joc, on, a través de les 
preguntes i de les respostes, els alumnes poden observar quines són les utilitats de les 
diferents eines, instruments i màquines de l’aula taller, i com fer-les servir per a facilitar-nos 
la feina a la vida real. 

Relació amb altres assignatures i competències de nivell fora de l’àmbit tecnològic: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Expressió escrita (CC3, CC4, CC5, CC15, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 1er d’ESO tractant les competències següents: 

o C4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització. 

o C5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Aquestes competències són evidenciades amb un escrit coherent, cohesionat i sense faltes 
d’ortografia de les reflexions, les observacions i l’anàlisi de cadascuna de les sessions a 
entregar al professor una vegada finalitzada la classe corresponent. 

- Comprensió lectora (CC1, CC2, CC3, CC15, CC19, CC21, CC23) dintre de l’assignatura 
Llengua catalana de 1er d’ESO tractant la competència següent: 

o C1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Aquesta competència és evidenciada amb la lectura que cada alumne ha de fer sobre la 
teoria bàsica per a poder realitzar l’activitat, ja que per a poder desenvolupar la feina primer 
cal obtenir la informació necessària (previs) i interpretar-la per a poder ser comentada 
posteriorment. 

- Comunicació oral (CC6, CC7, CC8, CC16, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 1er d’ESO tractant les competències següents: 

o C7: Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 

o C9: Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 

Aquestes competències són evidenciades en el moment de debatre les reflexions i les 
observacions a les que arriben cadascun dels components del grup per a analitzar dos punts 
de vista diferents, on han d’obtenir informació de les reflexions del seu company i a la vegada 
fer ús d’estratègies per a mantenir una conversa coherent i aliena a la situació.  
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A més a més, també són mostrades en l’explicació realitzada pel professor, en la posada en 
comú a l’aula i en el moment d’expressar les observacions fetes de cada sessió, al docent.  

- Resolució de problemes (CC2, CC3, CC4, CC6, CC11, CC12, CC15) dintre de l’assignatura 
Matemàtiques de 1er d’ESO tractant la competència següent: 

o C2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

Aquesta competència és evidenciada amb el raonament a partir de les operacions realitzades 
per a sumar punts i per a restar vida, ja que s’han d’utilitzar conceptes i eines matemàtiques. 

Relació amb les competències bàsiques de l’àmbit digital: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Instruments i aplicacions (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC15, 
CC17, CC19, CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

o C2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents. 

o C3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per 
a produccions de documents digitals. 
 

Aquestes competències són evidenciades amb la configuració inicial de Scratch i en el 
desenvolupament del joc per a presentar de manera multimèdia diferents personatges que 
vagin exposant les preguntes a realitzar, de manera que interactuïn amb l’usuari per a que 
aquest vagi responent. A cada resposta s’emet un soroll, diferent en cas d’encertar o fallar. 

- Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (CC3, CC6, 
CC7, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, CC17, CC18, CC19, CC23, 
CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

o C6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Aquestes competències són evidenciades amb l’ús de l’entorn de Scratch, amb el qual es 
genera un joc com a estratègia d’aprenentatge per a l’alumnat. 

Metodologia: 

L’activitat es realitza a l’aula i es formen grups de dos persones per a que els alumnes puguin 
debatre les reflexions i les observacions a les que arriben cadascun d’ells, analitzant d’aquesta 
manera dos punts de vista diferents. Tanmateix, els grups els realitzen els propis alumnes tenint 
en compte que la nota obtinguda serà la mateixa per als dos components del grup. 

Materials necessaris: 

Els materials necessaris per a realitzar l’activitat són:  
 

1. Ordinador  
2. Plataforma Scratch. (Enllaç necessari: https://scratch.mit.edu/) 
3. Compte de correu electrònic per a realitzar el registre a Scracth. 
4. Documentació sobre eines, instruments i màquines del taller de tecnologia per a poder 

elaborar les preguntes i respostes. 
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Temporització de l’activitat: 

L’activitat està pensada per a seguir la pauta següent (6 dies): 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura prèvia de la teoria bàsica (coneixements previs) à 2 hores. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica prèvia per a poder realitzar l’activitat amb uns coneixements 
bàsics. 

Primera sessió a l’aula:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 30 minuts.  

La primera mitja hora s’utilitzarà per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Elaboració conjunta de l’algorisme i del diagrama de flux (activitats prèvies) à 30 minuts. 

La segona mitja hora s’utilitzarà per a desenvolupar entre tots les dues activitats prèvies a 
elaborar després de la lectura del previ, per a que puguin veure els errors que han comés 
abans de rebre les correccions del professor.   

Segona sessió a l’aula:  

- Registre a la plataforma Scratch à 5 minuts. 

Cal registrar-se per a poder emmagatzemar i compartir amb els teus companys les feines 
realitzades.  

- Realització de la primera part de l’activitat à 30 minuts. 

La primera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia fins a la secció 
“d’estructures condicionals sense niar” de la pàgina 3 (sense incloure). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Tercera sessió a l’aula: 

- Realització de la segona part de l’activitat à 35 minuts. 

La segona part de l’activitat consisteix en seguir el document guia des de la secció 
“d’estructures condicionals sense niar” de la pàgina 3 fins a la secció “estructures 
condicionals niades” de la pàgina 4 (sense incloure). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 
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Quarta sessió a l’aula: 

- Realització de la tercera part de l’activitat à 35 minuts. 

La tercera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia des de la secció 
“estructures condicionals niades” de la pàgina 4 fins a la secció “programació des del 
personatge 2” de la pàgina 7 (sense incloure). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Cinquena sessió a l’aula: 

- Realització del segon nivell del joc à 35 minuts. 

La quarta part de l’activitat consisteix en finalitzar el document guia portant a terme la secció 
“programació des del personatge 2” i realitzant la programació de blocs del nivell 2. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Sisena sessió a l’aula: 

- Realització del tercer nivell del joc à 35 minuts. 

La cinquena part de l’activitat consisteix en realitzar la programació de blocs del nivell 3. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Objectius formatius: 

Un cop realitzada l’activitat, l’alumne ha de ser capaç de: 

1. Analitzar un problema. 
2. Explicar la utilitat de l’algorísmia i dels diagrames de flux. 
3. Analitzar el concepte de programa informàtic. 
4. Aplicar la programació per blocs. 
5. Diferenciar els tipus d’eines, instruments i màquines de l’aula taller de tecnologia. 
6. Aplicar estructures condicionals i sentències per a crear programes interactius. 
7. Dissenyar i realitzar programes simples amb llenguatges visuals. 
8. Respectar i fer un bon ús del material i dels recursos cedits.  
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Taula 1: Objectius formatius segons la taxonomia de Bloom (Elaboració pròpia). 

Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar 

Identificar el 
problema i 
el programa 
per blocs. 

Contrastar els 
diferents tipus 
d’estructures 
condicionals, 
d’eines, 
instruments i 
màquines. 

Contrastar 
l’algorísmia i 
els diagrames 
de flux davant 
d’un problema.  

Programar un 
joc mitjançant 
blocs amb 
diferents 
estructures 
condicionals. 

Experimentar el 
funcionament 
correcte del joc 
fent diverses 
proves. 

Modificar i 
solucionar 
els errors 
detectats. 

Comprovar 
la feina 
realitzada 
en grup. 

 

Indicadors per a l’avaluació i criteris d’avaluació: 

Cada grup és avaluat segons els resultats de les sessions proposades, amb les ponderacions 
especificades a la rúbrica. Tot i així, la puntuació més important es dona sobre les reflexions fetes 
per cada grup a la corresponent entrega, on han de demostrar (parlant els dos membres del grup 
durant 2-3 minuts) davant del docent, que han entès la part de l’activitat proposada a cada sessió, 
fent una demostració de l’entrega realitzada i explicant que poden observar en cada cas. 
D’aquesta manera el professor pot saber si cada grup ha assolit els objectius didàctics proposats 
durant l’activitat corresponent i si han entès el concepte de programació per blocs. 

Avaluació de la demostració i de les reflexions davant del docent (55%): 

L’avaluació corresponent a la demostració de la sessió entregada i la reflexió de les observacions 
obtingudes és individual, és a dir, els 2 components del grup poden obtenir diferents notes si el 
professor interpreta que un alumne ha treballat més que l’altre. Per tant, el docent durant aquest 
procés realitza preguntes diferents als dos membres per a saber si els dos han assolit els 
objectius proposats i per consegüent, si han treballat per igual. 

Taula 2: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 
 

0% 
 

50% 
 

100% 

No sap demostrar la 
sessió. 

No acaba de demostrar la 
sessió del tot bé. 

Demostra la sessió correctament. 

Les observacions 
fetes no tenen sentit. 

Les observacions fetes no 
acaben de ser del tot certes. 

Les observacions fetes són 
coherents i estan ben reflexionades. 

No sap respondre les 
preguntes realitzades 
pel professor. 

No acaba de respondre ben 
bé el que el professor li 
pregunta, però té nocions. 

Respon correctament tot el que el 
professor li pregunta.  

 

Avaluació de l’activitat realitzada (40%): 

En l’avaluació corresponent a l’activitat realitzada el docent comprova que la programació del joc 
a cadascuna de les sessions a corregir sigui correcte o almenys que es correspongui, per això 
s’ha estructurat l’entrega de cada sessió en dies diferents, per a poder tenir un control, on el que 
hi ha escrit en les reflexions i les observacions entregades es correspongui també amb el codi 
per blocs programat per cada grup. Al finalitzar la classe cada grup ha de penjar al professor el 
fitxer corresponent amb el que han treballat l’activitat, posant els noms dels membres del grup, 
ja que aquesta part té la mateixa nota pels dos components. 
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Taula 3: Ponderació de les 6 sessions i es basa en la rúbrica de l’enllaç (Elaboració pòpia). 

Objectius didàctics Criteris d’avaluació Ponderació 
sobre 100% 

O1: Analitza el problema i el 
concepte de programa 
informàtic. 

CA1: Sap com afrontar el problema 
generat. 5% 

O2: Analitzar el problema 
mitjançant l’algorísmia. 

CA2: És capaç de representar problemes 
simples mitjançant algorismes. 15% 

O3: Elaborar el diagrama de 
flux. 

CA3: Sap estructurar el problema a 
través d’un diagrama de flux. 15% 

O4: Diferenciar els usos de les 
eines, instruments i màquines 
pròpies de l’entorn tecnològic. 

CA4: Coneix els diferents tipus d’eines i 
màquines, i sap triar l’adequada en funció 
de l’operació a realitzar i al material sobre 
el que actua. 

10% 

O5: Aplicar estructures 
condicionals. 

CA5: Coneix els diferents tipus 
d’estructures condicionals i sap quan 
utilitzar-les. 

20% 

O6: Dissenyar i realitzar 
programes simples amb 
llenguatges visuals per blocs. 

CA6: És capaç de dissenyar programes 
simples seguint estructures clares. 30% 

O7: Respectar i fer un bon ús 
del material i dels recursos 
cedits per l’escola. 

CA7: Té consciència que el material de 
l’escola s’ha de compartir i cuidar. 5% 

 
https://drive.google.com/open?id=1nEjhUp21Qgo0CdFfs-kXUuRJS-jrDWfZas-uH9lheTg  
 
Autoavaluació del grup (5%): 

L’Autoavaluació és una feina a realitzar pels alumnes i consisteix en que els dos membres del 
grup s’autoavaluïn posant-se ells mateixos la nota que creuen sincerament que es mereixen, 
segons com han estat les seves actituds i aptituds al treballar en grup, si ha treballat un alumne 
més que l’altre... Aquesta nota és comú per als dos components del grup. 
   
Taula 4: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 

Items a avaluar 0% 50% 100% 
Treball en grup No s’ha treballat. S’han repartit les 

feines però s’ha 
treballat per separat.  

Tothom ha treballat 
per igual. 

Objectius 
didàctics 

No s’ha aconseguit 
cap. 

S’han aconseguit la 
meitat d’objectius. 

S’han aconseguit 
tots els objectius. 

Temporització No s’ha fet res. No s’ha acabat de 
seguir. 

S’ha complert amb 
tots els temps. 

Programació del 
joc 

No s’ha programat res 
correctament. 

S’han programat els 
dos primers nivells. 

S’ha programat tot 
correctament. 

 
En definitiva, l’avaluació total (100%) de l’activitat proposada es divideix en tres parts: 
 

• L’avaluació de l’activitat realitzada al complet basant-se en els percentatges de la rúbrica, 
amb una ponderació del 40% (nota comú).  

• L’avaluació de les 6 demostracions i de les 6 reflexions fetes davant del docent (una per 
cada sessió), amb una ponderació del 55% (nota individual).  

• L’autoavaluació del grup amb un 5% (nota comú). 
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Bibliografia: 

Gencat (2017). Currículum ESO. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/  

ALTERNATIVES 
 

Al tractar-se d’una introducció a l’algorísmia, a l’elaboració de diagrames de flux per a analitzar 
els problemes i a la programació per blocs a través de Scracth per a iniciar als alumnes a treballar 
el concepte de pensament computacional, es podria dur a terme qualsevol joc que s’adaptés al 
nivell de l’alumnat i que permetés treballar amb algun contingut del currículum de 1er d’ESO, 
sigui de l’assignatura que sigui. Per exemple, es pot elaborar un joc amb Scratch on el que 
s’estudiï siguin les formes verbals en anglès.  
 

1.2. Previ a l’activitat de l’elaboració del joc – “Introducció a Scratch” 
	

	

Abans de començar, cal anar a la pàgina oficial de Scratch i registrar-se per a poder 
emmagatzemar i compartir amb els companys les feines realitzades. 

Enllaç necessari: https://scratch.mit.edu/  

Tot seguit, explorem un joc de “code.org” per a començar a entendre i familiaritzar-nos en que 
consisteix la programació per blocs. El joc, tracta d’anar pujant de nivell omplint les instruccions 
per a que Angry Bird arribi fins al porc, per a fer-ho cal arrossegar la instrucció convenient des 
de Blocs fins a la Zona de treball, enllaçant-la amb les ja existents. En el cas de la imatge següent 
ens marca que hi ha 2/3 blocs, per tant, només cal que arrosseguem una instrucció que compleixi 
la funció necessària (el bloc correcte seria afegir “avança”).   

 
Figura 1: Joc de Code.org. Obtingut a: https://studio.code.org/hoc/1 

Ara et toca provar a tu: https://studio.code.org/hoc/1 [Referència: (Code.org)] 

Vídeo instruccions: https://studio.code.org/hoc/1/  

Un cop familiaritzats més o menys en com funciona la plataforma, anem a la pàgina principal 
“https://scratch.mit.edu/” i iniciem sessió, tot seguit, fem clic a la pestanya “Crear” del menú 
superior per a començar un nou projecte amb el que analitzarem nosaltres mateixos com 
funciona la plataforma i com es programa per blocs. Per tant, comencem a explorar fent clic a les 
diferents parts de la interfície per a veure com reacciona, prova els diferents blocs, arrossega i 
deixa anar els blocs a la zona de programes i mira quina és la seva funcionalitat fent clic a sobre 
d’ells. Per consegüent, mira d’unir els blocs per a crear seqüències tal i com s’ha vist al joc 
anterior.  

Un cop disposeu dels coneixements previs per a treballar amb Scratch, ja podeu llegir el 
document que se us presenta a continuació i respondre les preguntes que trobareu al final. 
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L’algorísmia: 
 

És un conjunt ordenat d’instruccions concretes (passos a seguir) que porten a la solució d’un 
determinat problema. De fet, hi ha de molt simples i quotidians com per exemple seguir la recepta 
d’un plat de cuina o obrir una porta, però també de molt complexos, com per exemple trobar el 
màxim comú divisor de dos nombres enters positius donats. 
 

Exemple d’algoritme (“Rentar-se les mans”): 

Un procés que realitzem diverses vegades al dia consisteix en rentar-nos les mans, on el 
problema és “tenir les mans brutes” i la solució “haver de rentar-les”. Tot seguit, es pot veure com 
realitzar aquest procés mitjançant un algoritme. 

Taula 5: Algoritme rentar-se les mans  (Elaboració pròpia). 
 

 

Passos 
 

Instrucció a realitzar 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Obrim la clau d’aigua de l’aixeta 

Ens mullem les mans 

Ens posem el sabó 

Ens ensabonem bé 

Ens aclarim les mans per treure el sabó 

Tanquem la clau d’aigua de l’aixeta 

Ens assequem les mans 
 

Passos / instruccions que cal seguir per a realitzar l’acció de rentar-se les mans. 

El nombre d’instruccions pot variar, es poden afegir o disminuir el nombre de processos a 
realitzar, sempre i quan l’objectiu sigui solucionar el problema ordenadament i de manera eficient. 
 

Les variables: 
 

Una variable podríem veure-la com una caixa que té un nom i a la qual se li pot introduir  
(assignar) un valor en un moment donat, i en qualsevol altre moment, podem utilitzar (llegir) 
aquest valor. El valor de la variable pot variar.  

 
 

Figura 2: Funcionament de les variables (Elaboració pròpia) 
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Per tant, una variable sempre té un nom, al qual se li assigna un valor en un moment donat, i 
que, es pot llegir o utilitzar aquest valor per canviar-lo per un altre valor en qualsevol moment. 

Estructures condicionals: 
 

Les estructures condicionals es fan servir per a comparar dos variables i segons si es compleix 
o no (vertader o fals), executar el bloc d’instruccions corresponent. Els operadors que s’utilitzen 
per a dur a terme les comparacions són: <, =, >. 

Altrament, hi ha diferents tipus d’estructures condicionals, però només utilitzarem les següents: 

- Simples (si): 

Només s’executen les instruccions en cas de que la condició sigui certa, és a dir, quan es 
compleix la comparació. 

Exemple algorisme: 

Algoritme: Estructura simple 

Inici 

... 

 SI condició = cert LLAVORS 

  Executar instruccions  

 Fi SI 

 ... 

Fi 

Exemple diagrama de flux: 

 

Figura 3: Desenvolupament del diagrama de flux d’una estructura simple (Elaboració pròpia). 
 

 

 

 



El pensament computacional a secundària - Annex 

	

15	

Exemple programació en blocs: 

   

Figura 4: Estructura condicional simple. Obtingut a: https://scratch.mit.edu/projects/55833188/#editor  

- Dobles (si – si no): 

S’executen instruccions diferents si la condició és vertadera o és falsa, és a dir, si la comparació 
es compleix s’executen unes instruccions i en cas contrari, s’executen altres de diferents. 

Exemple algorisme: 

Algoritme: Estructura doble 

Inici 

... 

 SI condició = cert LLAVORS 

  Executar instruccions A 

 SI NO 

  Executar instruccions B 

 Fi SI 

 ... 

Fi 

Exemple diagrama de flux: 

 

Figura 5: Desenvolupament del diagrama de flux d’una estructura doble (Elaboració pròpia). 
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Exemple programació en blocs: 

   

Figura 6: Estructura condicional doble. Obtingut a: https://scratch.mit.edu/projects/20741834/#editor 

*Cal tenir en compte que poden haver condicionals dintre d’altres condicionals, en aquest cas es 
diu que l’estructura està niada, a la figura anterior es pot visualitzar. 
 

Elements que hi trobem: 
 

- Escenari: 

És la zona on es dur a terme l’acció de l’objecte/s programat/s. 

 

Figura 7: Zona escenari dintre de Scratch (Elaboració pròpia). 

- Objectes: 

Es mostra la llista dels objectes que s’utilitzaran al projecte.  

 

Figura 8: Zona objectes dintre de Scratch (Elaboració pròpia). 
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- Blocs i funcionalitats: 

És la zona on trobem els diferents blocs que permeten dur a terme la programació dels objectes. 

 

Figura 9: Zona blocs dintre de Scratch (Elaboració pròpia). 
 

• Blocs de moviment, conté les instruccions necessàries per a realitzar qualsevol tipus de 
moviment amb l’objecte (avançar, girar...) 

• Blocs d’aparença, conté les instruccions necessàries per a canviar l’aparença de l’objecte 
que hi ha a l’escenari, o bé, de l’escenari. A més, permet mostrar el que diu l’objecte, el que 
pensa...  

• Blocs de so, permet reproduir sons segons l’acció realitzada. 

• Blocs de dibuix, permet dibuixar dintre de l’escenari el moviment que va marcant l’objecte. A 
més a més, es pot canviar de color, d’intensitat, de mida... 

• Blocs de dades, conté les variables i les llistes creades per l’usuari. A més, permet fixar o 
canviar els seus valors a l’escenari segons les accions que realitza l’objecte. 

• Blocs d’esdeveniments, conté les accions que cal realitzar per a poder executar tot un seguit 
d’instruccions.  

• Blocs de control, conté les estructures condicionals i els bucles de repetició. 

• Blocs de sensors, conté els blocs d’instruccions que requereixen d’una acció prèvia per a 
poder executar-se. 

• Blocs d’operadors, conté els blocs d’instruccions que fan referència a les operacions 
aritmètiques, booleanes o de text. 

• Més blocs, permet generar / niar blocs d’instruccions que només es visualitzaran com a una 
única instrucció dintre de la zona programes. 

- Programació: 

És la zona on s’arrosseguen els blocs (instruccions) seguint un ordre lògic per a poder programar 
els objectes utilitzats. 

 

Figura 10: Zona programació dintre de Scratch (Elaboració pròpia). 
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- Pestanyes: 

Mostra els accessos per a poder modificar o crear programes, disfresses o sons referents als 
objectes del projecte. 

 

Figura 11: Zona pestanyes dintre de Scratch (Elaboració pròpia). 
 

Respon a les preguntes: 
 

Una vegada llegit i analitzat el document previ, és moment de començar amb les activitats prèvies 
al projecte a realitzar. Per tant, tenint en compte l’enunciat de la part inferior, les feines a realitzar 
són les següents: 

1. Crea l’algoritme de l’exercici esmentat. 
2. Genera el diagrama de flux de l’algoritme dissenyat a l’exercici anterior. 

 
Enunciat de l’exercici: 

L’exercici tracta de respondre les preguntes que fa un personatge, sabent que guanyem si 
aconseguim 2 punts, és a dir, dues preguntes correctes, però que perdem si la vida arriba a 0, ja 
que inicialment es comença el joc amb vida igual a 2. Per a començar, el personatge ens dona 
la benvinguda al joc i ens informa sobre el tema de les preguntes a realitzar. Tot seguit, ens 
realitza la primera pregunta i l’hem de respondre sabent que si l’encertem sumem 1 punt, però si 
l’errem la nostra vida es resta 1, i així consecutivament fins que guanyem o perdem. Cal tenir en 
compte que no es poden utilitzar bucles, és a dir, ha de ser una acció seqüencial, no es pot tornar 
enrere. Bona sort!! 
  

1.3. Activitat – “Joc preguntes i respostes Scratch – Eines de taller” 
	

	

* Prèviament s’ha hagut de programar el joc per a poder elaborar les imatges de les figures, 
l’enllaç amb el joc complet és el següent: https://scratch.mit.edu/projects/156389764/#editor  
 

Seqüència guiada: 
 

Pas previ: Registre 

Abans de res, cal que vagis a la pàgina de Scratch (https://scratch.mit.edu/) i et registris per a 
poder emmagatzemar i compartir amb els teus companys les feines realitzades.  
 

Primer pas: Seleccionar personatge 

Cal clicar a la pestanya “Crear” del menú per a poder començar a dissenyar i programar el joc 
de preguntes i respostes. Per consegüent, seleccionarem el personatge “Abby”, el qual ens 
realitzarà les diferents preguntes sobre les eines. Per tant, per a poder seleccionar a l’Abby el 
que farem és eliminar inicialment el gat (botó dret sobre el gat i esborrar). Tot seguit, fem clic a 
la pestanya “Selecciona un objeto de la biblioteca” i seleccionem a l’Abby, el primer de la 
categoria “Gente”.  
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Figura 12: Com eliminar i afegir un objecte a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Segon pas: Seleccionar fons 

A continuació, fem clic a la pestanya “Selecciona un fondo de la biblioteca” i seleccionem “room1” 
de la categoria d’interiors per atorgar-lo al nivell 1. Tot seguit, tornem a realitzar el mateix 
procediment i seleccionem “room2”, aquesta última ens servirà per a enllaçar el primer nivell amb 
el segon. 

 

 
Figura 13:Com afegir un fons a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Tercer pas: Programació del joc 

Consisteix en programar un joc de preguntes i respostes que fan referència al tema “Eines del 
taller de tecnologia” dintre del currículum de 1er d’ESO. De fet, la programació es divideix en les 
parts següents: 

• Programació des del personatge 1: 
 

 

Inicialització i declaració de les variables: 

Inicialment, es declara un esdeveniment on al fer clic a la bandera verda comenci a executar-se 
el joc. Per a fer això, cal anar a la pestanya “Programas”, al bloc “Eventos” i tot seguit, seleccionar 
la instrucció “al presionar”. A continuació, es fixa el personatge a la posició x=0 i y=0 des del bloc 
“Movimiento”, per a centrar-lo a la pantalla, i es creen les variables “vida”, “punts” i “nivell” amb 
les quals es basa el joc. La manera de fer-ho és la següent: 
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Figura 14:Com crear variables a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Una vegada creades les variables, només cal que les arrosseguem a la programació i les 
enllacem amb les instruccions anteriors de la següent manera: 

 
Figura 15: Niar les instruccions a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Presentació del personatge: 
 

A continuació, es declaren el fons i el personatge que s’utilitzen durant aquest primer nivell, per 
a fer-ho anem al bloc “Aparencia” i arrosseguem a la pantalla de programació les instruccions 
“Cambiar fondo a room1”, “mostrar” i “cambiar disfraz a abby-a”. 

 
Figura 16: Mostrar un fons i un personatge a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Tot seguit, es presenta el personatge i ens pregunta quin és el nostre nom. Per tant, nosaltres 
l’hem de respondre i llavors ens informe sobre quin tema tracten les preguntes amb les que es 
juga al nivell 1. De fet, totes les instruccions a utilitzar per a definir aquesta part les trobem als 
blocs “Apariencia”, “Operadores” i “Sensores”. Bàsicament, es tracta de seguir els colors de les 
llegendes dels blocs, d’aquesta manera es pot saber on són les instruccions de la figura i escriure 
els textos corresponents quan faci falta. Dit això, el programa queda de la següent manera: 
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Figura 17:Mostrar text i niar preguntes i respostes a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Estructures condicionals sense niar: 
 

A continuació, el personatge comunica la primera pregunta i segons la resposta donada 
s’executen unes instruccions o d’altres (estructura condicional doble à “si – si no”).  

 

 
Figura 18: Estructura condicional doble a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Tant si la resposta és correcte com si és incorrecte s’emet un so, aquest ha de ser diferent. Per 
tant, per a seleccionar un so cal anar a la pestanya “Sonidos” i fer clic a “Selecciona un sonido 
de la biblioteca”. En el cas de que la resposta sigui correcte es selecciona el so “pop” que es 
troba dintre de la secció “efectos”.  

 
Figura 19: Selecció d’un so a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

D’altra banda, en el cas que la resposta donada sigui incorrecte, cal afegir el so adjunt amb el 
document. Per a realitzar aquesta acció anirem a la pestanya “Sonidos” i farem clic a “Cargar 
sonido desde archivo”, tal i com es mostra a la figura següent: 
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Figura 20: Selecció d’un so a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Tot seguit, cal incloure els blocs d’instruccions corresponents a cada condició (els colors de les 
llegendes dels blocs us guiaran per a saber on trobar cada instrucció) quedant el programa de la 
següent manera: 

 
Figura 21: Estructura condicional amb suma de punts i resta de vides (Elaboració pròpia). 

Estructures condicionals niades: 
 

Cal fixar-se que es va canviant l’aparença del personatge segons l’acció que es realitza, si parla, 
si espera una resposta, si es dona una resposta correcte... 

 
Figura 22: Canvi de l’aparença del personatge (Elaboració pròpia). 

 

A continuació, s’han de programar estructures condicionals niades dintre d’altres estructures 
condicionals, per a fer-ho utilitzarem els mateixos mecanismes ja vistos quedant el codi de blocs 
de la manera següent: 
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Figura 23: Estructures condicionals simples i dobles niades 1 (Elaboració pròpia). 

 

 
Figura 24: Estructures condicionals simples i dobles niades 2 (Elaboració pròpia). 
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Canvi al segon nivell: 
 

En el cas d’aconseguir 10 punts es passa directament al nivell 2, per a fer-ho cal canviar de fons, 
amagar el personatge 1 i aturar el programa que fins ara s’executava, per a tot seguit, executar 
el del personatge 2. Tanmateix, el codi presentat a continuació es troba inclòs dintre de la 
programació dels blocs de la “Figura 12” i de la “Figura 13”. 

 
Figura 25: Canvi de nivell des de la programació del personatge 1 (Elaboració pròpia). 

 

Programació del personatge 1 sencera:  

 

 

 

 
 

Figura 26: Programació sencera del personatge 1 (Elaboració pròpia). 
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• Programació des del personatge 2: 
 

Fem clic a sobre del personatge 2 (“Avery”) dintre de la secció “Objectos”. 

 
Figura 27: Selecció del personatge 2 (Elaboració pròpia). 

 

Tot seguit, quan es realitza el canvi d’escenari (“fondo”) mencionat a la “Figura 14”, s’executen 
les instruccions del personatge 2, on es mostra el nou personatge, es canvia de nivell i el propi 
personatge presenta la nova secció de preguntes. El codi del nivell 2 comença de la següent 
manera: 

 
Figura 28: Inici programació nivell 2 (Elaboració pròpia). 

 

Cal tenir en compte que el codi no està finalitzat, únicament és una orientació per a saber com 
realitzar els canvis de nivell per a poder afrontar l’activitat que es mostra a continuació.  

 

Seqüència a realitzar: 
 

Amb l’exemple guiat s’ha elaborat 1 nivell de preguntes i s’ha començat el segon nivell per a que 
veieu com realitzar el canvi d’un nivell a l’altre. Per tant, ara és moment de que vosaltres finalitzeu 
el segon nivell i genereu un últim nivell (el nivell 3), on l’objectiu és, en cas d’arribar i superar-lo, 
que ens doni l’enhorabona canviant de fons i ocultant tots els personatges. 

Les condicions a seguir són: 

- A cada nivell ha d’haver un personatge i un fons diferent. 
- Cada nivell ha de tractar el mateix tema de preguntes (les eines de taller), però diferent 

tipus de pregunta, per exemple, al nivell 1 les preguntes tracten sobre les eines per 
marcar, el segon nivell sobre les eines per tallar i el tercer nivell ha de tractar sobre les 
eines per polir, mesurar, foradar, subjectar, muntar... , es deixa a lliure elecció.  

- S’ha de mantenir la vida i la puntuació del nivell anterior. 
- S’ha de canviar el número de nivell al superar l’anterior. 

 

Com realitzar l’entrega: 
 

Cal descarregar el codi generat des de la pròpia pàgina de Scartch fent clic a l’opció “Archivo” 
del menú superior i seleccionant “Descargar a tu computadora”. El fitxer generat ha de ser del 
tipus .sb2 i s’ha d’emmagatzemar amb el nom següent: Cognom_Nom_PiR_1ESO.sb2. 
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Figura 29: Indicacions per a descarregar un fitxer a Scratch. 

Tanmateix, un cop descarregat el fitxer cal desar-lo a l’espai anomenat “Preguntes i respostes 
amb Scratch” dintre del tema “Eines de taller” abans de la data indicada com a venciment. 
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2. 2on d’ESO 
 

 

2.1. Memòria “Simulació de circuits elèctrics amb Scratch – Electricitat” 
 

JUSTIFICACIÓ 
 

L’activitat d’aula treballada es basa en la creació d’una simulació elèctrica per a que l’alumnat 
segueixi amb la programació per blocs, però afegint un pas més. A l’hora que estudia i analitza 
les magnituds, els elements elèctrics i la simbologia d’un circuit elèctric senzill. Per tant, es tracta 
de programar un joc a través de la plataforma Scratch que permeti dur a terme l’estudi de les 
diferents magnituds elèctriques i analitzar quina funcionalitat tenen els elements elèctrics que 
constitueixen el circuit. Aquest procés es durà a terme mitjançant la gamificació, amb la qual els 
alumnes hauran de programar la simulació d’un circuit elèctric amb Scratch, treballant d’aquesta 
manera el pensament computacional a través de la programació per blocs. 

De fet, amb aquesta activitat es treballa el bloc “Electricitat” que es pot trobar dins del currículum 
d’aquest curs (2on d’ESO), fent referència al contingut “magnituds elèctriques bàsiques en un 
circuit”, “elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia” i “disseny i construcció de circuits 
elèctrics senzills”. De tal manera que, com l’objectiu és iniciar a l’alumnat a desenvolupar el 
pensament computacional, he cregut convenient treballar sobre algun bloc del propi currículum 
del curs. Altrament, considero que és més fàcil d’entendre les coses si es realitzen a nivell pràctic 
que teòric. Per això, he afegit uns previs per a poder tenir unes nocions bàsiques a l’hora de 
realitzar l’activitat, tot i que dintre del currículum educatiu de segon trobem el bloc de “llenguatges 
de programació” com a tal. De fet, durant aquesta activitat es tracta de seguir treballant amb un 
tipus de programació basada en blocs, però ampliant els continguts estudiats a 1er d’ESO. 

PRESENTACIÓ DEL CAS 
 

Es tracta d’introduir als alumnes el concepte pensament computacional a través de l’algorísmia, 
l’elaboració del diagrama de flux corresponent i l’elaboració de la programació per blocs 
mitjançant la plataforma Scratch. De fet, l’objectiu és iniciar als alumnes a que pensin abans 
d’actuar, és a dir, se’ls hi vol fer entendre que abans de poder programar cal estructurar el 
problema generat a través de l’algorísmia. Tot seguit, cal presentar / estructurar l’algorisme 
mitjançant un diagrama de flux, per a finalment, programar aquest.  

Per tant, l’idea és realitzar uns previs per a estructurar el problema proposat i finalment, generar 
una simulació d’un circuit elèctric on l’usuari ha d’anar seguint les instruccions que se li van 
donant, per a veure quin és el funcionament del circuit. Tot seguit, se li proposa calcular la Llei 
d’Ohm, introduint la magnitud que vol calcular i els valors de les altres magnituds que permeten 
realitzar el càlcul. Això si, si el que vol és sortir de la simulació, també té l’opció.  

MATERIAL PELS ESTUDIANTS 
 

Coneixements previs (teoria bàsica): 

Previ: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAUDZFVUFXOFN5eGM  

* Les preguntes s’han de realitzar una vegada finalitzada la lectura del document previ. 

Activitat a realitzar: 

Activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAN1lkUUZWbllBbFE  
 

 “Cada sessió s’entregarà al finalitzar la classe del mateix dia de la seva realització, on ha de 
constar el que s’ha fet a l’aula (arxiu Scratch) i redactar unes breus reflexions, uns raonaments i 
unes observacions que corroborin la feina realitzada. A més a més, cada alumne haurà d’explicar 
i fer una demostració al professor, personalment, sobre la feina entregada, mencionant quines 
són les observacions a les que ha arribat amb l’activitat per a demostrar així que ha realitzat la 
feina”.  
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MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PELS DOCENTS 
 

Curs i unitat didàctica on s’encabirà l’activitat: 

L’activitat està pensada per a portar-se a terme a 2on d’ESO, encabida dintre d’una introducció 
a la programació per blocs, fent èmfasi al bloc curricular “Llenguatges de programació” i fent 
referència als continguts “anàlisi de problemes mitjançant algorismes (CC25)”, “concepte de 
programació informàtic (CC24, CC25)”, “llenguatges de programació i els seus tipus (CC24, 
CC25)”, “estructura d’un programa (CC24, CC25)”, “flux de programa (CC24, CC25)” i “disseny i 
realització de programes simples amb llenguatges visuals (CC24, CC25)”. A més a més, de 
treballar els continguts curriculars “magnituds elèctriques bàsiques en un circuit (CC20, CC22)”, 
“elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia (CC20, CC22)” i “disseny i construcció de 
circuits elèctrics senzills (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25)” del bloc “Electricitat”, sobre el qual 
tracta el joc de la simulació. 

Competències treballades dintre de l’àmbit tecnològic: 

o C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 

o C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

Aquestes competències són evidenciades amb la creació del joc, on, a través de la simulació, 
els alumnes poden observar quina és la funcionalitat d’un circuit elèctric, quins elements el 
constitueixen i com es poden tractar les magnituds elèctriques per a no ocasionar problemes 
a la vida quotidiana. 

Relació amb altres assignatures i competències de nivell fora de l’àmbit tecnològic: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Expressió escrita (CC3, CC4, CC5, CC15, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 2on d’ESO tractant les competències següents: 

o C4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització. 

o C5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Aquestes competències són evidenciades amb un escrit coherent, cohesionat i sense faltes 
d’ortografia de les reflexions, les observacions i l’anàlisi de cadascuna de les sessions a 
entregar al professor una vegada finalitzada la classe corresponent. 

- Comprensió lectora (CC1, CC2, CC3, CC15, CC19, CC21, CC23) dintre de l’assignatura 
Llengua catalana de 2on d’ESO tractant la competència següent: 

o C1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Aquesta competència és evidenciada amb la lectura que cada alumne ha de fer sobre la 
teoria bàsica per a poder realitzar l’activitat, ja que per a poder desenvolupar la feina primer 
cal obtenir la informació necessària (previs) i interpretar-la per a poder ser comentada 
posteriorment. 

- Comunicació oral (CC6, CC7, CC8, CC16, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 2on d’ESO tractant les competències següents: 

o C7: Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 
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o C9: Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 

Aquestes competències són evidenciades en el moment de debatre les reflexions i les 
observacions a les que arriben cadascun dels components del grup per a analitzar dos punts 
de vista diferents, on han d’obtenir informació de les reflexions del seu company i a la vegada 
fer ús d’estratègies per a mantenir una conversa coherent i aliena a la situació.  

A més a més, també són mostrades en l’explicació realitzada pel professor, en la posada en 
comú a l’aula i en el moment d’expressar les observacions fetes de cada sessió, al docent.  

- Resolució de problemes (CC2, CC3, CC4, CC6, CC11, CC12, CC15) dintre de l’assignatura 
Matemàtiques de 2on d’ESO tractant la competència següent: 

o C2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

Aquesta competència és evidenciada amb el raonament a partir de les operacions realitzades 
per a multiplicar i per a dividir els valors de les magnituds, ja que s’han d’utilitzar conceptes i 
eines matemàtiques. 

Relació amb les competències bàsiques de l’àmbit digital: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Instruments i aplicacions (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC15, 
CC17, CC19, CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

o C2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents. 

o C3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per 
a produccions de documents digitals. 
 

Aquestes competències són evidenciades amb la configuració inicial de Scratch i en el 
desenvolupament del joc per a presentar de manera multimèdia diferents objectes, entre els 
quals hi ha un personatge que va exposant el procés / funció que cal realitzar, de manera 
que interactuï amb l’usuari per a que aquest vagi jugant. 

- Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (CC3, CC6, 
CC7, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, CC17, CC18, CC19, CC23, 
CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

o C6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Aquestes competències són evidenciades amb l’ús de l’entorn de Scratch, amb el qual es 
genera un joc, sobre una simulació, com a estratègia d’aprenentatge per a l’alumnat. 

Metodologia: 

L’activitat es realitza a l’aula i es formen grups de dos persones per a que els alumnes puguin 
debatre les reflexions i les observacions a les que arriben cadascun d’ells, analitzant d’aquesta 
manera dos punts de vista diferents. Tanmateix, els grups els realitzen els propis alumnes tenint 
en compte que la nota obtinguda serà la mateixa per als dos components del grup. 
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Materials necessaris: 

Els materials necessaris per a realitzar l’activitat són:  
 

1. Ordinador  
2. Plataforma Scratch. (Enllaç necessari: https://scratch.mit.edu/) 
3. Compte de correu electrònic per a realitzar el registre a Scracth. 
4. Documentació sobre electricitat (les magnituds elèctriques bàsiques (tensió, resistència i 
intensitat), els elements elèctrics i la seva simbologia...) per a poder crear la simulació 
elèctrica. 

 
Temporització de l’activitat: 

L’activitat està pensada per a seguir la pauta següent (5 dies): 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura prèvia de la teoria bàsica (coneixements previs) à 2 hores. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica prèvia per a poder realitzar l’activitat amb uns coneixements 
bàsics. 

Primera sessió a l’aula:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 30 minuts.  

La primera mitja hora s’utilitzarà per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Elaboració conjunta de l’algorisme i del diagrama de flux (activitats prèvies) à 30 minuts. 

La segona mitja hora s’utilitzarà per a desenvolupar entre tots les tres activitats prèvies a 
elaborar després de la lectura del previ, per a que puguin veure els errors que han comés 
abans de rebre les correccions del professor.   

Segona sessió a l’aula:  

- Registre a la plataforma Scratch à 5 minuts. 

Cal registrar-se per a poder emmagatzemar i compartir amb els teus companys les feines 
realitzades (en el cas de no estar ja registrat/da).  

- Realització de la primera part de l’activitat à 30 minuts. 

La primera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia fins a la secció 
“funcionalitat del personatge” de la pàgina 4 (sense incloure). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Tercera sessió a l’aula: 

- Realització de la segona part de l’activitat à 35 minuts. 

La segona part de l’activitat consisteix en seguir el document guia des de la secció 
“funcionalitat del personatge” de la pàgina 4 fins a la secció “seqüència a realitzar” de la 
pàgina 6 (sense incloure). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 
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Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Quarta sessió a l’aula: 

- Realització de la primera part de la seqüència a realitzar à 35 minuts. 

La tercera part de l’activitat consisteix en programar l’estructura del bucle iteratiu i la primera 
estructura condicional de la seqüència a realitzar (càlcul intensitat). 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Cinquena sessió a l’aula: 

- Realització de la segona part de la seqüència a realitzar à 35 minuts. 

La quarta part de l’activitat consisteix en elaborar la segona i la tercera estructura condicional 
de la seqüència a realitzar (càlcul voltatge i càlcul resistència), i en finalitzar l’activitat. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Objectius formatius: 

Un cop realitzada l’activitat, l’alumne ha de ser capaç de: 

1. Analitzar un problema. 
2. Explicar la utilitat de l’algorísmia i dels diagrames de flux. 
3. Analitzar el concepte de programa informàtic. 
4. Aplicar la programació per blocs. 
5. Aplicar estructures condicionals (simples i dobles), cicles iteratius o condicionals i 
sentències per a crear programes interactius. 
6. Dissenyar i realitzar programes simples amb llenguatges visuals. 
7. Diferenciar els tipus d’elements que composen un circuit elèctric i analitzar la seva 
simbologia. 
8. Aplicar els càlculs de les magnituds elèctriques bàsiques i analitzar com es relacionen 
entre si. 
9. Dissenyar i construir circuits elèctrics senzills. 
10. Respectar i fer un bon ús del material i dels recursos cedits.  

 

Taula 6: Objectius formatius segons la taxonomia de Bloom (Elaboració pròpia). 

Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar 

Identificar el 
problema i 
el tipus de 

Contrastar els 
diferents tipus 
d’estructures 
condicionals, 
cicles iteratius, 

Programar un 
joc mitjançant 
blocs amb 
diferents 
cicles iteratius  

Experimentar el 
funcionament 
correcte del joc 
fent diverses 

Modificar i 
solucionar 
els errors 
detectats. 

Comprovar 
la feina 
realitzada 
en grup. 
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programa 
per blocs. 

elements 
elèctrics i 
magnituds 
elèctriques. 

Contrastar 
l’algorísmia i 
els diagrames 
de flux davant 
d’un problema.  

i estructures 
condicionals. 

proves 
(simulacions). 

 

Indicadors per a l’avaluació i criteris d’avaluació: 

Cada grup és avaluat segons els resultats de les sessions proposades, amb les ponderacions 
especificades a la rúbrica. Tot i així, la puntuació més important es dona sobre les reflexions fetes 
per cada grup a la corresponent entrega, on han de demostrar (parlant els dos membres del grup 
durant 2-3 minuts) davant del docent, que han entès la part de l’activitat proposada a cada sessió, 
fent una demostració de l’entrega realitzada i explicant que poden observar en cada cas. 
D’aquesta manera el professor pot saber si cada grup ha assolit els objectius didàctics proposats 
durant l’activitat corresponent i si han entès el concepte de programació per blocs. 

Avaluació de la demostració i de les reflexions davant del docent (55%): 

L’avaluació corresponent a la demostració de la sessió entregada i la reflexió de les observacions 
obtingudes és individual, és a dir, els 2 components del grup poden obtenir diferents notes si el 
professor interpreta que un alumne ha treballat més que l’altre. Per tant, el docent durant aquest 
procés realitza preguntes diferents als dos membres per a saber si els dos han assolit els 
objectius proposats i per consegüent, si han treballat per igual. 

Taula 7: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 
 

0% 
 

50% 
 

100% 

No sap demostrar la 
sessió. 

No acaba de demostrar la 
sessió del tot bé. 

Demostra la sessió correctament. 

Les observacions 
fetes no tenen sentit. 

Les observacions fetes no 
acaben de ser del tot certes. 

Les observacions fetes són 
coherents i estan ben reflexionades. 

No sap respondre les 
preguntes realitzades 
pel professor. 

No acaba de respondre ben 
bé el que el professor li 
pregunta, però té nocions. 

Respon correctament tot el que el 
professor li pregunta.  

 

Avaluació de l’activitat realitzada (40%): 

En l’avaluació corresponent a l’activitat realitzada el docent comprova que la programació del joc 
a cadascuna de les sessions a corregir sigui correcte o almenys que es correspongui, per això 
s’ha estructurat l’entrega de cada sessió en dies diferents, per a poder tenir un control, on el que 
hi ha escrit en les reflexions i les observacions entregades es correspongui també amb el codi 
per blocs programat per cada grup. Al finalitzar la classe cada grup ha de penjar al professor el 
fitxer corresponent amb el que han treballat l’activitat, posant els noms dels membres del grup, 
ja que aquesta part té la mateixa nota pels dos components. 
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Taula 8: Ponderació de les 5 sessions i es basa en la rúbrica de l’enllaç (Elaboració pròpia) 

Objectius didàctics Criteris d’avaluació Ponderació 
sobre 100% 

O1: Analitzar el problema i el 
concepte de programa 
informàtic. 

CA1: Sap com afrontar el problema 
generat. 5% 

O2: Analitzar el problema 
mitjançant l’algorísmia. 

CA2: És capaç de representar problemes 
simples mitjançant algorismes. 10% 

O3: Elaborar el diagrama de 
flux. 

CA3: Sap estructurar el problema a través 
d’un diagrama de flux. 15% 

O4: Diferenciar els elements 
que formen un circuit elèctric i la 
seva simbologia. 

CA4: És capaç de comprendre i descriure 
el funcionament dels circuits elèctrics 
bàsics i representar la seva simbologia. 

5% 

O5: Aplicar els càlculs de les 
magnituds elèctriques bàsiques i 
relacionar-les entre si. 

CA5: Coneix els efectes i les interrelacions 
de les magnituds elèctriques bàsiques i 
sap realitzar càlculs i mesures mitjançant 
simuladors. 

5% 

O6: Aplicar estructures 
condicionals i cicles iteratius. 

CA6: Coneix els diferents tipus 
d’estructures condicionals i de cicles 
iteratius. A més, sap quan utilitzar-los. 

20% 

O7: Dissenyar i realitzar 
programes simples amb 
llenguatges visuals per blocs. 

CA7: És capaç de dissenyar programes 
simples seguint estructures clares. 30% 

O8: Dissenyar i construir circuits 
elèctrics senzills. 

CA8: És capaç de dissenyar i construir 
circuits elèctrics bàsics mitjançant l’ús de 
simuladors. 

5% 

O9: Respectar i fer un bon ús 
del material i dels recursos 
cedits per l’escola. 

CA9: Té consciència que el material de 
l’escola s’ha de compartir i cuidar. 5% 

 
https://drive.google.com/open?id=1fetLeocBb3hUywWRr9gcvxcMG3ZzA0CwRUnxtu8LDBg  
 
Autoavaluació del grup (5%): 

L’Autoavaluació és una feina a realitzar pels alumnes i consisteix en que els dos membres del 
grup s’autoavaluïn posant-se ells mateixos la nota que creuen sincerament que es mereixen, 
segons com han estat les seves actituds i aptituds al treballar en grup, si ha treballat un alumne 
més que l’altre... Aquesta nota és comú per als dos components del grup. 
 
Taula 9: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 

Items a avaluar 0% 50% 100% 
Treball en grup No s’ha treballat. S’han repartit les 

feines però s’ha 
treballat per separat.  

Tothom ha treballat 
per igual. 

Objectius 
didàctics 

No s’ha aconseguit 
cap. 

S’han aconseguit la 
meitat d’objectius. 

S’han aconseguit 
tots els objectius. 

Temporització No s’ha fet res. No s’ha acabat de 
seguir. 

S’ha complert amb 
tots els temps. 

Programació 
del joc 

No s’ha programat res 
correctament. 

S’han programat els 
dos primers nivells. 

S’ha programat tot 
correctament. 
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En definitiva, l’avaluació total (100%) de l’activitat proposada es divideix en tres parts: 
 

• L’avaluació de l’activitat realitzada al complet basant-se en els percentatges de la rúbrica, 
amb una ponderació del 40% (nota comú).  

• L’avaluació de les 5 demostracions i de les 5 reflexions fetes davant del docent (una per 
cada sessió), amb una ponderació del 55% (nota individual).  

• L’autoavaluació del grup amb un 5% (nota comú). 
 
Bibliografia: 

Gencat (2017). Currículum ESO. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/  

ALTERNATIVES 
 

Tenint en compte altres exemples de jocs i sortint del pensament computacional basat en la 
programació per blocs, es poden dur a terme altres tipus d’aprenentatge basats en gamificació 
com per exemple, estudiar les energies renovables i no renovables a 2on d’ESO, però en anglès. 
L’activitat es troba dintre de la pàgina ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) del 
Departament d’ensenyament. 

ARC. (2014). The Future of Energy. http://apliense.xtec.cat/arc/node/29222    
 

2.2. Previ a l’activitat de l’elaboració del joc – “Iteracions i bucles a 
Scratch” 

	

	

Abans de començar, cal anar a la pàgina oficial de Scratch i registrar-se, en cas de no haver-ho 
fet cursos anteriors, per a poder emmagatzemar i compartir amb els companys les feines 
realitzades. Enllaç necessari: https://scratch.mit.edu/  

Tot seguit, explorem un joc de “code.org” per a començar a entendre i familiaritzar-nos en que 
consisteixen els bucles i les iteracions. El joc, tracta d’anar recol·lectant el nèctar de les diferents 
flors per a poder pujar de nivell, únicament, si les instruccions que s’afegeixen són les correctes. 
Per a fer-ho cal arrossegar la instrucció convenient des de Blocs fins a la Zona de treball, 
enllaçant-la amb les ja existents. En el cas del primer nivell ens marca que hi ha 1/5 blocs, per 
tant, només cal que arrosseguem les instruccions dels 4 blocs de la figura per a que es compleixi 
la funció.  

 
Figura 30: Joc de Code.org. Obtingut a: https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/1 

Ara et toca provar a tu: https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/1 [Ref. (Code.org)] 

Un cop familiaritzats, més o menys, en com funcionen i s’estructuren els bucles i les iteracions 
dintre de Scratch, ja podeu llegir el document que se us presenta a continuació i respondre les 
preguntes que trobareu al final. 
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Cicles iteratius o condicionals: 
 

Anomenats “Loops” en anglès, serveixen per a executar un nombre N de vegades o mentre es 
compleixi una determinada condició, una o més instruccions de manera continuada i repetida. 

Exemple diagrama de flux: 

                       

Figura 31: Desenvolupament del diagrama de flux d’un cicle iteratiu o condicional (Elaboració pròpia). 
 

Altrament, també existeixen instruccions que permeten detenir, momentàniament, el flux d’un 
programa, ja sigui per temps o fins que es compleixi una condició determinada. 
 

Exemple diagrama de flux que deté el programa: 
 

 

Figura 32: Desenvolupament del diagrama de flux per a detenir el flux d’un programa (Elaboració pròpia). 
 

Les instruccions que permeten controlar els cicles iteratius i condicionals a la plataforma Scratch 
es troben dintre del bloc “Control” i s’anomenen “repetir”, “repetir hasta que”, “por siempre” o 
“esperar hasta que”. 

    
Figura 33: Instruccions per a generar cicles iteratius o condicionals (Elaboració pròpia). 
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Llei d’Ohm: 
 

És la llei fonamental de l’electricitat i serveix per a relacionar les 3 magnituds elèctriques 
fonamentals: la resistència (R), el voltatge (V) i la intensitat (I). Tanmateix, diu que la tensió que 
circula per un circuit elèctric és igual a la intensitat que el recorre per la resistència que porta. 

 
Figura 34: Fórmula de la Llei d’Ohm (Elaboració pròpia). 

 

Elements del circuit elèctric: 
 

Bàsicament, tots els circuits elèctrics estan composats pels següents elements: 

• Generador de corrent elèctric: S’encarrega de generar el voltatge necessari per a que els 
electrons es puguin moure pel circuit elèctric, per exemple, una pila, una bateria, la corrent 
de les cases... 
 

• Cable conductor: Per a poder circular corrent elèctric des del pol positiu al negatiu, és 
necessari un cable conductor que connecti ambdós extrems.  
 

• Elements de maniobra: Permeten obrir o tancar el pas de corrent elèctric, modificar el seu 
sentit o realitzar qualsevol acció referenciada a com es produeix la circulació de la corrent. 
Els elements més utilitzats són: els interruptors, els polsadors i els commutadors. 

 
• Elements que fan ús de corrent: Són els elements que per a poder funcionar necessiten 

alimentar-se de corrent elèctric. Per exemple, la bombeta, el motor elèctric... 
 

Simbologia: 
 

Els símbols que representen els diferents elements que composen un circuit elèctric simple són 
els següents: 

Taula 10: Simbologia dels circuits elèctrics simples  (Elaboració pròpia). 
 

 

Element 
 

Símbol 
Descripció 

Cable conductor  
Uneix tots els elements que 
composen el circuit. 

Generador 
 

S’encarrega de generar 
corrent elèctric. 

Interruptor 
 

Permet el pas de corrent 
elèctric pel circuit.  

Resistència 
 

Controla el pas de corrent per 
a evitar que es cremin els 
elements elèctrics. 

Bombeta  
Transforma l’energia elèctrica 
en lluminosa. 

 

Elements i símbols que utilitzarem a 2on d’ESO per a elaborar circuits simples. 
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Hi ha elements que no han estat afegits a la taula, però si es vol saber més sobre la simbologia 
elèctrica accediu a aquest enllaç: http://www.simbologia-electronica.com/simbolos-electricos-
electronicos/simbolos-electricos.htm [Referencia: (SÉE, 2016)] 
 

Exemple d’un circuit elèctric senzill: 

 

Figura 35: Circuit elèctric senzill amb la seva simbologia corresponent (Elaboració pròpia). 
 

Respon a les preguntes: 
 

Una vegada llegit i analitzat el document previ, és moment de començar amb les activitats prèvies 
al projecte a realitzar. Per tant, tenint en compte l’enunciat de la part inferior, les feines a realitzar 
són les següents: 

1. Completa la taula següent fent ús de la informació del previ: 
 

Taula 11: Càlcul de la Llei d’Ohm (Elaboració pròpia). 
 

Voltatge (Volts) 
 

Intensitat (Ampers) 
Resistència (Ohms) 

15 5  

 2 10 

180  6 

220 0,5  

250  5 
 

Es calcula la relació entre les magnituds elèctriques segons els valors de la taula. 

2. Crea l’algoritme de l’exercici esmentat. 
3. Genera el diagrama de flux de l’algoritme dissenyat a l’exercici anterior. 
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Enunciat de l’exercici: 

L’exercici tracta en dissenyar una simulació d’un circuit elèctric simple que al connectar 
correctament els diferents elements del circuit i fer clic a l’interruptor, comencin a circular 
electrons pel cable conductor amb l’objectiu d’encendre la bombeta i de poder calcular la Llei 
d’Ohm. Per a començar, el personatge ens fa una pregunta a la qual no hem de respondre i ens 
informa que si volem veure com funciona el circuit, hem de pressionar l’interruptor. Tot seguit, 
pressionant prèviament l’interruptor, ens explica com funciona el circuit i ens diu que si volem 
parar-lo, hem de pressionar la tecla “F” del teclat. Si parem el pas de corrent elèctric, ens pregunta 
si volem calcular les diferents magnituds (V, I, R), si la resposta és que si, llavors ens pregunta 
quina magnitud volem calcular i quins valors li volem donar a la resta. D’altra banda, sortim de 
l’activitat. Bona sort!!      
 

2.3. Activitat – “Joc simulació circuit elèctric amb Scratch – Electricitat” 
	

	

* Prèviament s’ha hagut de programar el joc per a poder elaborar les imatges de les figures, 
l’enllaç amb el joc complet és el següent: https://scratch.mit.edu/projects/158068674/#editor   
 

Seqüència guiada: 
 

Pas previ: Registre 

Abans de res, cal que vagis a la pàgina de Scratch (https://scratch.mit.edu/) i et registris per a 
poder emmagatzemar i compartir amb els teus companys les feines realitzades.  
 

Primer pas: Seleccionar personatge 

Cal clicar a la pestanya “Crear” del menú per a poder començar a dissenyar i programar el joc 
de simulació del circuit elèctric. Per consegüent, seleccionarem el personatge “Dee”, el qual ens 
donarà les explicacions corresponents sobre el tema tractat d’electricitat. Per tant, per a poder 
seleccionar al Dee el que farem és eliminar inicialment el gat (botó dret sobre el gat i esborrar). 
Tot seguit, fem clic a la pestanya “Selecciona un objeto de la biblioteca” i seleccionem al Dee, el 
vintè de la categoria “Gente”.  

  
Figura 36: Com eliminar i afegir un objecte a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Segon pas: Seleccionar els objectes necessaris 

A continuació, carreguem els objectes adjunts al document, necessaris per a que el joc funcioni 
i tingui sentit, ja que cada objecte ha de tenir la seva programació corresponent. Per tant, cliquem 
sobre la pestanya “Cargar objeto desde archivo” i seleccionem els objectes següents: “Sprite1”, 
“Sprite2”, “Sprite3”, “resistencia” i “Llei_Ohm”. 
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Figura 37: Afegir objectes a Scratch des de l’ordinador local (Elaboració pròpia). 

 

Per a programar cada objecte per separat, només cal fer clic a sobre de l’objecte corresponent i 
començar a arrossegar blocs d’instruccions a la pantalla de programació. Això s’explica a la 
secció “programació del joc”. 
 

Tercer pas: Seleccionar fons 

Altrament, fem clic a la pestanya “Cargar fondo desde archivo” i seleccionem el “fondo1”, adjunt 
amb el document.  

 
Figura 38: Com afegir un fons a Scratch des de l’ordinador local  (Elaboració pròpia). 

 

Tot seguit, situem els objectes carregats al pas anterior a sobre del circuit dibuixat al fons, tal i 
com es veu a la figura següent: 

 
Figura 39: Organització de l’esquema del circuit elèctric  (Elaboració pròpia). 

 

Quart pas: Programació del joc 

Consisteix en programar un joc de simulació d’un circuit elèctric senzill que permet calcular la 
Llei d’Ohm i que fa referència al tema “Electricitat”, dintre del currículum de 2on d’ESO. De fet, la 
programació es divideix en les parts següents: 
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• Programació des del personatge: 
 
 

Inicialització i declaració de les variables: 
 

Inicialment, es declara un esdeveniment on al fer clic a la bandera verda comenci a executar-se 
el joc. Per a fer això, cal anar a la pestanya “Programas”, al bloc “Eventos” i tot seguit, seleccionar 
la instrucció “al presionar”. A continuació, es fixa el personatge a la part esquerre del fons per a 
que vagi explicant la funcionalitat del circuit i de la Llei d’Ohm, i es creen les variables “càlcul”, 
“intensitat”, “tensió” i “resistència”, amb les quals es basen els càlculs d’una part del joc. La 
manera de fer-ho és la següent: 

 
Figura 40: Com crear variables a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Una vegada creades les variables, només cal que les arrosseguem a la programació i les 
enllacem, inicialment amagades, de la següent manera: 

 
Figura 41: Niar les instruccions a Scratch (Elaboració pròpia). 

 

Presentació del personatge: 
 

A continuació, es declara el personatge que s’utilitza durant l’activitat, per a fer-ho anem al bloc 
“Aparencia” i arrosseguem a la pantalla de programació les instruccions “mostrar” i “cambiar 
disfraz a dee-b”. 

 
Figura 42: Mostrar un personatge a Scratch (Elaboració pròpia). 
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Tot seguit, es presenta el personatge, ens realitza una pregunta a la qual no necessita resposta 
i ens dona una instrucció per a poder activar el circuit elèctric. De fet, totes les instruccions a 
utilitzar per a definir aquesta part les trobem al bloc “Apariencia”. Dit això, el programa queda de 
la següent manera: 

 
Figura 43: Mostrar text i esperar una acció per a continuar (Elaboració pròpia). 

 

Funcionalitat del personatge: 
 

Ara la programació del personatge dependrà del missatge rebut, és a dir, de la programació dels 
altres objectes (interruptor o imatge per a calcular la Llei d’Ohm). Per tant, cal esperar per a 
conèixer quin és el missatge rebut i així saber quin bloc d’instruccions cal executar. Els blocs 
d’instruccions es troben al bloc “Apariencia”, “Eventos” i “Datos”, i segons el missatge rebut, són 
els següents: 

 
Figura 44: Blocs d’instruccions a executar si es rep el missatge 1 (Elaboració pròpia). 

 

 
Figura 45: Blocs d’instruccions a executar si es rep el missatge 2 (Elaboració pròpia). 

 

 
Figura 46: Blocs d’instruccions a executar si es rep el missatge 3 (Elaboració pròpia). 
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De fet, l’activitat a realitzar cal niar-la a continuació dels blocs d’instruccions de la “Figura 11”, ja 
que és el codi de programació que s’executa quan l’usuari clica la imatge “Calcula les magnituds”. 
 

• Programació de l’interruptor: 
 

Al fer clic a sobre de l’interruptor, aquest ha de dur a terme l’execució d’una sèrie de blocs 
d’instruccions. De fet, totes les instruccions a utilitzar per a definir aquesta part les trobem al bloc 
“Eventos”, “Apariencia” i “Datos”. Bàsicament, es tracta de seguir els colors de les llegendes dels 
blocs, d’aquesta manera es pot saber on són les instruccions de la figura. Dit això, el programa 
corresponent a l’interruptor queda de la següent manera: 

 
Figura 47: Blocs d’instruccions per a l’interruptor (Elaboració pròpia). 

 

• Programació de la bombeta: 
 

La bombeta l’única funcionalitat que té és anar canviant depenent si el circuit està obert o tancat. 
De fet, totes les instruccions a utilitzar per a definir aquesta part les trobem al bloc “Eventos” i 
“Apariencia”. Per tant, es tracta de seguir els colors de les llegendes dels blocs d’igual manera 
que a l’interruptor. Dit això, el programa corresponent a la bombeta queda de la següent manera: 

 
Figura 48: Blocs d’instruccions per a la bombeta (Elaboració pròpia). 

 

• Programació de la resistència: 
 

D’igual manera que la bombeta, l’única funcionalitat que té la resistència és anar canviant 
d’aparença depenent si el circuit està obert o tancat. Les instruccions a utilitzar es trobem al bloc 
“Eventos” i “Apariencia”. Tanmateix, es tracta de seguir els colors de les llegendes dels blocs 
d’igual manera que a les versions anteriors. 

 
Figura 49: Blocs d’instruccions per a la resistència (Elaboració pròpia). 

 

• Programació de la imatge per a calcular la Llei d’Ohm: 
 

La funció és enviar el missatge 3 quan es clica la imatge (objecte). Per tant, la programació 
corresponent a la imatge “Calcula la Llei d’Ohm” queda de la següent manera: 

 
Figura 50: Blocs d’instruccions per a la imatge “Calcula la Llei d’Ohm” (Elaboració pròpia). 
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• Programació de l’electró: 
 

L’electró s’encarrega de circular pel circuit dibuixat en el fons quan l’usuari ha pressionat 
l’interruptor, i ho fa fins que no torna a pressionar la tecla “f” del teclat. De fet, la programació de 
l’electró depèn de la posició que ocupa dintre del circuit i de l’acció que es realitza.  

Altrament, les instruccions a utilitzar es troben al bloc “Eventos”, “Apariencia”, “Control”, 
“Movimiento”, “Operadores” i “Datos”. Per tant, es tracta de seguir els colors de les llegendes 
dels blocs, d’igual manera que a les versions anteriors, per tal que la programació de l’electró 
quedi de la següent manera: 

 
Figura 51: Blocs d’instruccions per a l’electró (Elaboració pròpia). 

 

Com ja s’ha comentat al llarg de la guia, cal tenir en compte que el codi per blocs del personatge 
no està finalitzat, únicament és una orientació per a saber com realitzar la programació que hi 
falta i per a poder afrontar l’activitat que es mostra a continuació.  
 

Seqüència a realitzar: 
 

Amb l’exemple guiat s’ha elaborat el circuit elèctric senzill, s’ha programat la seva funcionalitat i 
s’ha començat a programar l’opció per a calcular la Llei d’Ohm. Per tant, ara és moment de que 
vosaltres finalitzeu el programa per a calcular el valor de les diferents magnituds (V, R, I) i doneu 
la possibilitat de sortir en cas de no voler continuar amb els càlculs, finalitzant així el joc. 

Les condicions a seguir són: 

- El personatge ha de dir quines són les magnituds a calcular i com podem sortir. 
- Hem de poder introduir els valors de les magnituds per teclat per a realitzar els càlculs. 
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- Cal mostrar, al realitzar l’operació, únicament els valors de les magnituds que permeten 
el càlcul. 

- El personatge ha de dir quin és el resultat de l’operació i llavors s’ha de mostrar el valor 
obtingut conjuntament amb els valors de les magnituds que han permès el càlcul. 

- L’acció ha de repetir-se fins que l’usuari escrigui “exit”. 
- Quan l’usuari decideix sortir, ha d’amagar els valors de les magnituds i ha de dir que “El 

càlcul ha finalitzat”. 
- Finalment, s’ha de canviar el personatge a “dee-c”. 

 

Un cop finalitzada la programació, cal modificar el circuit per a què quan pressionem la tecla 
espaiadora del teclat, ens substitueixi els objectes de l’interruptor i de la resistència per les seves 
corresponents simbologies. 
 

Com realitzar l’entrega: 
 

Cal descarregar el codi generat des de la pròpia pàgina de Scartch fent clic a l’opció “Archivo” 
del menú superior i seleccionant “Descargar a tu computadora”. El fitxer generat ha de ser del 
tipus .sb2 i s’ha d’emmagatzemar amb el nom següent: Cognom_Nom_Electricitat_2ESO.sb2. 

 
Figura 52: Indicacions per a descarregar un fitxer a Scratch. 

 

Tanmateix, un cop descarregat el fitxer cal desar-lo a l’espai anomenat “Simulació d’un circuit 
elèctric amb Scratch” dintre del tema “Electricitat” abans de la data indicada com a venciment. 
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3. 3er d’ESO 
 

 

3.1. Memòria “Arduino – Màquines i mecanismes” 
 

JUSTIFICACIÓ 
 

L’activitat de taller treballada es basa en la creació i programació d’un cotxe robot amb sensors 
de color per a que l’alumnat segueixi treballant la programació, però en aquest cas passant de la 
programació per blocs a la de codi C. Tot i així, el projecte es pot programar a través d’una 
plataforma anomenada “Bitbloq1”, que permet treballar mitjançant blocs i codi (no és el nostre 
cas). Tanmateix, durant el desenvolupament de l’activitat es treballen i s’analitzen els 
mecanismes de transmissió i de transformació de moviment (motor de corrent continu). Per tant, 
es tracta de construir la simulació d’un cotxe i programar la seva placa Arduino a través de la 
plataforma Arduino, tenint com a objectiu el disseny, el desenvolupament i l’avaluació del cotxe 
robot. Aquest procés es durà a terme mitjançant un aprenentatge basat en projectes, on els 
alumnes hauran de programar la funcionalitat del robot i a l’hora, treballar la construcció pròpia 
del cotxe per a obtenir els coneixements. D’aquesta manera es fomenta el pensament 
computacional a través de la construcció d’un objecte simple i de la programació per codi. 

De fet, amb aquesta activitat es treballa el bloc “Màquines i mecanismes” que es pot trobar dins 
del currículum d’aquest curs (3er d’ESO), fent referència al contingut “anàlisi d’objectes 
quotidians i construccions simples”, “mecanismes per a la transmissió i transformació del 
moviment i la seva funció en diferents màquines”, “anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions 
digitals” i “disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions 
de mecanismes”. De tal manera que, com l’objectiu és iniciar a l’alumnat a desenvolupar el 
pensament computacional, he cregut convenient treballar sobre algun bloc del propi currículum 
del curs. Altrament, considero que és més fàcil d’entendre les coses si es realitzen a nivell pràctic 
que teòric. Per això, he afegit uns previs per a poder tenir unes nocions bàsiques a l’hora de 
realitzar l’activitat i per a poder fer un petit salt entre la programació per blocs i el codi C#, 
explicant prèviament el funcionament bàsic a traves de la plataforma “Scratch For Arduino”, tot i 
que dintre del currículum educatiu de tercer trobem el bloc de “programació d’aplicacions” com a 
tal. De fet, durant aquesta activitat es tracta de seguir treballant amb la programació, però en 
aquest cas basada en codi, ampliant així els continguts estudiats a 1er i 2on d’ESO. 

PRESENTACIÓ DEL CAS 
 

Es tracta d’introduir als alumnes el concepte pensament computacional a través de l’algorísmia, 
l’elaboració del diagrama de flux corresponent i l’elaboració de la programació similar al C# d’una 
placa Arduino UNO mitjançant el programa específic per Arduino. De fet, l’objectiu és iniciar als 
alumnes a que pensin abans d’actuar, és a dir, se’ls hi vol fer entendre que abans de poder 
programar cal estructurar el problema generat a través de l’algorísmia. Tot seguit, cal presentar 
/ estructurar l’algorisme mitjançant un diagrama de flux, per a finalment, programar aquest.  

Per tant, l’idea és realitzar uns previs per a estructurar el problema proposat i finalment, generar 
una simulació d’un robot (cotxe elèctric) amb sensors on l’usuari ha d’anar seguint les 
instruccions que se li van donant, per a veure com dur a terme la construcció del cotxe i la 
programació de la placa Arduino UNO que fa que aquest funcioni. D’aquesta manera, s’estudiarà 
i s’analitzarà quin és el funcionament dels motors de corrent continu i dels sensors de color, entre 
d’altres coses. Finalment, se li proposa millorar la programació i l’estructura del propi robot, fent 
que aquest sigui més ràpid i eficient.  

 
	

																																																													
1	El “Bitbloq” és un llenguatge de programació per blocs de la família BQ.	
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MATERIAL PELS ESTUDIANTS 
 

Coneixements previs (teoria bàsica): 

Previ: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAYUZyWkU0Y0NLV1E  

* Les preguntes s’han de realitzar una vegada finalitzada la lectura del document previ. 

Activitat a realitzar: 

Activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHARDZzRHFnNWYzNGc  
 

 “Cada sessió s’entregarà al finalitzar la classe del mateix dia de la seva realització, on ha de 
constar el que s’ha fet a l’aula taller (arxiu Arduino i construcció del robot corresponent) i redactar 
unes breus reflexions, uns raonaments i unes observacions que corroborin la feina realitzada. A 
més a més, cada alumne haurà d’explicar i fer una demostració al professor, personalment, sobre 
la feina entregada, mencionant quines són les observacions a les que ha arribat amb l’activitat 
per a demostrar així que ha realitzat la feina”.  

MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PELS DOCENTS 
 

Curs i unitat didàctica on s’encabirà l’activitat: 

L’activitat està pensada per a portar-se a terme a 3er d’ESO, encabida dintre d’una introducció a 
la programació similar al codi C# i fent èmfasi al bloc curricular “Màquines i mecanismes”, en 
concret, als continguts “anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples (CC17)”, 
“mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents 
màquines (CC18)”, “anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals (CC20)” i “disseny, 
desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de mecanismes 
(CC21)”. A més a més, de treballar els continguts curriculars “constants i variables (CC24)”, “els 
operadors (CC24)”, “funcions (CC24)”, “estructures condicionals i de repetició (CC24)” i 
“realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles (CC25)” del bloc 
“Programació d’aplicacions”, sobre el qual es basa la programació de la placa Arduino UNO. 

Competències treballades dintre de l’àmbit tecnològic: 

o C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 

o C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

Aquestes competències són evidenciades amb la creació del cotxe robot, on, a través de la 
simulació, els alumnes poden observar quina és la funcionalitat d’un motor de corrent continu, 
com programar cada funció per a que aquest segueixi el camí marcat i com tractar els 
diferents components elèctrics per a no ocasionar problemes a la vida quotidiana. 

Relació amb altres assignatures i competències de nivell fora de l’àmbit tecnològic: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Expressió escrita (CC3, CC4, CC5, CC15, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 3er d’ESO tractant les competències següents: 

o C4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització. 

o C5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 
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Aquestes competències són evidenciades amb un escrit coherent, cohesionat i sense faltes 
d’ortografia de les reflexions, les observacions i l’anàlisi de cadascuna de les sessions a 
entregar al professor una vegada finalitzada la classe corresponent. 

- Comprensió lectora (CC1, CC2, CC3, CC15, CC19, CC21, CC23) dintre de l’assignatura 
Llengua catalana de 3er d’ESO tractant la competència següent: 

o C1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Aquesta competència és evidenciada amb la lectura que cada alumne ha de fer sobre la 
teoria bàsica per a poder realitzar l’activitat, ja que per a poder desenvolupar la feina primer 
cal obtenir la informació necessària (previs) i interpretar-la per a poder ser comentada 
posteriorment. 

- Comunicació oral (CC6, CC7, CC8, CC16, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 3er d’ESO tractant les competències següents: 

o C7: Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 

o C9: Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 

Aquestes competències són evidenciades en el moment de debatre les reflexions i les 
observacions a les que arriben cadascun dels components del grup per a analitzar dos punts 
de vista diferents, on han d’obtenir informació de les reflexions del seu company i a la vegada 
fer ús d’estratègies per a mantenir una conversa coherent i aliena a la situació.  

A més a més, també són mostrades en l’explicació realitzada pel professor, en la posada en 
comú a l’aula i en el moment d’expressar les observacions fetes de cada sessió, al docent.  

Relació amb les competències bàsiques de l’àmbit digital: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Instruments i aplicacions (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC15, 
CC17, CC19, CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

o C2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents. 

Aquestes competències són evidenciades amb la configuració inicial del programa Arduino 
i de la placa Arduino UNO, i en la construcció d’un model de cotxe robot que funciona a 
través de les funcions d’un programa elaborat mitjançant una aplicació digital. 

- Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (CC3, CC6, 
CC7, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, CC17, CC18, CC19, CC23, 
CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

o C6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Aquestes competències són evidenciades amb l’ús de l’entorn Arduino, amb el qual es 
genera la programació d’una simulació d’un cotxe robot com a estratègia d’aprenentatge per 
a l’alumnat. 
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Metodologia: 

L’activitat es realitza a l’aula taller i es formen grups de dos persones per a que els alumnes 
puguin debatre les reflexions i les observacions a les que arriben cadascun d’ells, analitzant 
d’aquesta manera dos punts de vista diferents. Tanmateix, els grups els realitzen els propis 
alumnes tenint en compte que la nota obtinguda serà la mateixa per als dos components del 
grup. 

Materials necessaris: 

Els materials necessaris per a realitzar l’activitat són:  
 

1. Ordinador  
2. Plataforma Arduino. (Enllaç necessari: https://www.arduino.cc/) 
3. Placa Arduino UNO o compatible. 
4. Set de peces de cotxe (kit o peces elaborades amb una impressora 3D). 
5. Mòdul controlador de motors. 
6. Protoboard. 
7. Cables de Protoboard. 
8. Un LED. 
9. Una resistència de 330 Ohms. 
10. Dos sensors infrarojos de color. 
11. Documentació sobre el funcionament del motor de corrent continu i de la placa Arduino 
UNO [Referència: (Futureworks, 2017)]. 

 
Temporització de l’activitat: 

L’activitat està pensada per a seguir la pauta següent (7 dies): 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura prèvia de la teoria bàsica (coneixements previs) à 2 hores. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica prèvia per a poder realitzar amb uns coneixements bàsics 
la part pràctica prèvia a classe. 

Primera sessió a l’aula taller:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 15 minuts.  

Els primers 15 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Elaboració conjunta de l’algorisme i del diagrama de flux (activitats prèvies) à 10 minuts. 

Els següents 10 minuts s’utilitzaran per a desenvolupar entre tots les dues activitats prèvies 
a elaborar després de la lectura del previ, per a que puguin veure els errors que han comés 
abans de rebre les correccions del professor.   

- Realitzar la part pràctica del previ à 35 minuts. 

La resta de temps es dedicarà a executar la part pràctica del previ per a que els alumnes es 
puguin familiaritzar amb el programa. 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura dels conceptes bàsics de l’activitat a realitzar (Secció “Introducción”) à 1 hora. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica introductòria per a poder realitzar amb uns coneixements 
bàsics el funcionament de l’activitat. 

Segona sessió a l’aula taller:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 5 minuts.  
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Els primers 5 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Descarregar i instal·lar el programa Arduino à 5 minuts. 

Cal instal·lar i configurar el programa Arduino per a poder treballar correctament amb la placa 
Arduino UNO (en el cas de no haver-ho fet ja).  

- Realització de la primera part de l’activitat à 30 minuts. 

La primera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme la secció 
“Montaje del chasis”. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura sobre el funcionament del controlador de motors (Secció “Arduino y L298N: Montaje 
y conexión”) à 1 hora. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica introductòria a la sessió per a poder realitzar aquesta. 

Tercera sessió a l’aula taller: 

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 5 minuts.  

Els primers 5 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Realització de la segona part de l’activitat à 35 minuts. 

La segona part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme la secció 
“Arduino y L298N: Montaje y conexión”, on cal muntar la placa i el controlador de motors al 
xassís del cotxe i fer les connexions corresponents. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura per aprendre a utilitzar el controlador de motors (Secció “Comprobar la dirección de 
giro”) à 30 minuts. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica introductòria a la sessió per a poder realitzar aquesta. 

Quarta sessió a l’aula taller: 

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 5 minuts.  

Els primers 5 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  
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- Realització de la tercera part de l’activitat à 35 minuts. 

La tercera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme la secció 
“Comprobar la dirección de giro”, on cal comprovar el sentit de gir dels motors a través d’una 
prova d’assaig – error, per a tot seguit, programar el cotxe. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Lectura per conèixer i aprendre a utilitzar els sensors infrarojos (Secció “Sensores infrarrojos 
para el sigue líneas”) à 1 hora. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica introductòria a la sessió per a poder realitzar aquesta. 

Cinquena sessió a l’aula taller: 

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 5 minuts.  

Els primers 5 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Realització de la quarta part de l’activitat à 35 minuts. 

La quarta part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme la secció 
“Sensores infrarrojos para el sigue líneas”, on cal connectar i comprovar els sensors 
infrarojos. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Sisena sessió a l’aula taller: 

- Realització de la cinquena part de l’activitat à 40 minuts. 

La cinquena part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme la 
secció “Programación definitiva”, on cal preparar el circuit (dibuixar amb cinta adhesiva de 
color negre sobre el terra un circuit tancat), integrar els sensors al xassís del cotxe i calibrar-
los, i finalment, programar els sensors. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Setena sessió a l’aula taller: 

- Realització de la sisena part de l’activitat à 40 minuts. 
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La sisena part de l’activitat consisteix en modificar el disseny i la programació per a millorar 
el cotxe robot, és a dir, per a que realitzi el circuit complet en el menor temps possible. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. A més a més, cronometra 
cada robot per a saber quin és el més ràpid. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Objectius formatius: 

Un cop realitzada l’activitat, l’alumne ha de ser capaç de: 

1. Analitzar un problema. 
2. Explicar la utilitat de l’algorísmia i dels diagrames de flux. 
3. Analitzar el concepte de programa informàtic. 
4. Analitzar l’ús de les plaques Arduino UNO i dels sensors infrarojos de color. 
5. Aplicar la programació C# per a programar la placa Arduino UNO. 
6. Aplicar constants, variables, operadors, funcions, estructures condicionals (simples i 
dobles) i de repetició. 
7. Dissenyar i realitzar programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 
8. Analitzar i comprendre el funcionament del motor de corrent continu com un mecanisme 
de transmissió i transformació del moviment en diferents màquines. 
9. Analitzar, construir i avaluar objectes quotidians simples amb mecanismes. 
10. Respectar i fer un bon ús del material i dels recursos cedits.  

 
Taula 12: Objectius formatius segons la taxonomia de Bloom (Elaboració pròpia). 

Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar 

Identificar el 
problema i 
el tipus de 
programa. 

Contrastar els 
diferents tipus 
d’estructures, 
constants, 
variables, 
operadors i 
funcions. 

Contrastar les 
funcionalitats 
d’un motor de 
corrent 
continu, dels 
sensors 
infrarojos de 
color i de les 
plaques 
Arduino UNO 
integrades en 
un circuit 
elèctric. 

Contrastar 
l’algorísmia i 
els diagrames 
de flux davant 
d’un problema.  

Construir i 
programar un 
cotxe robot 
amb sensors 
mitjançant la 
programació 
per codi C#. 

Experimentar el 
funcionament 
correcte del 
robot fent 
diverses proves 
(simulacions). 

Modificar i 
solucionar 
els errors 
detectats. 

Comprovar 
la feina 
realitzada 
en grup. 
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Indicadors per a l’avaluació i criteris d’avaluació: 

Cada grup és avaluat segons els resultats de les sessions proposades, amb les ponderacions 
especificades a la rúbrica. Tot i així, la puntuació més important es dona sobre les reflexions fetes 
per cada grup a la corresponent entrega, on han de demostrar (parlant els dos membres del grup 
durant 2-3 minuts) davant del docent, que han entès la part de l’activitat proposada a cada sessió, 
fent una demostració de l’entrega realitzada i explicant que poden observar en cada cas. 
D’aquesta manera el professor pot saber si cada grup ha assolit els objectius didàctics proposats 
durant l’activitat corresponent i si han entès el concepte de programació per codi C#. 

Avaluació de la demostració i de les reflexions davant del docent (55%): 

L’avaluació corresponent a la demostració de la sessió entregada i la reflexió de les observacions 
obtingudes és individual, és a dir, els 2 components del grup poden obtenir diferents notes si el 
professor interpreta que un alumne ha treballat més que l’altre. Per tant, el docent durant aquest 
procés realitza preguntes diferents als dos membres per a saber si els dos han assolit els 
objectius proposats i per consegüent, si han treballat per igual. 

Taula 13: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 
 

0% 
 

50% 
 

100% 

No sap demostrar la 
sessió. 

No acaba de demostrar la 
sessió del tot bé. 

Demostra la sessió correctament. 

Les observacions 
fetes no tenen sentit. 

Les observacions fetes no 
acaben de ser del tot certes. 

Les observacions fetes són 
coherents i estan ben reflexionades. 

No sap respondre les 
preguntes realitzades 
pel professor. 

No acaba de respondre ben 
bé el que el professor li 
pregunta, però té nocions. 

Respon correctament tot el que el 
professor li pregunta.  

 

Avaluació de l’activitat realitzada (40%): 

En l’avaluació corresponent a l’activitat realitzada el docent comprova que la programació i la 
construcció del cotxe robot a cadascuna de les sessions a corregir sigui correcte o almenys que 
es correspongui, per això s’ha estructurat l’entrega de cada sessió en dies diferents, per a poder 
tenir un control, on el que hi ha escrit en les reflexions i les observacions entregades es 
correspongui també amb el muntatge fet i amb el codi programat per cada grup. Al finalitzar la 
classe cada grup ha de donar al professor el muntatge realitzat i penjar el fitxer corresponent 
amb el que han treballat l’activitat, posant els noms dels membres del grup, ja que aquesta part 
té la mateixa nota pels dos components. 

Taula 14: Ponderació de les 7 sessions i es basa en la rúbrica de l’enllaç (Elaboració pròpia) 

Objectius didàctics Criteris d’avaluació Ponderació 
sobre 100% 

O1: Analitzar el problema i el 
concepte de programa 
informàtic. 

CA1: Sap com afrontar el problema 
generat. 5% 

O2: Analitzar el problema 
mitjançant l’algorísmia. 

CA2: És capaç de representar problemes 
simples mitjançant algorismes. 10% 

O3: Elaborar el diagrama de 
flux. 

CA3: Sap estructurar el problema a través 
d’un diagrama de flux. 10% 

O4: Analitzar la funcionalitat de 
les plaques Arduino UNO i dels 
sensors infrarojos. 

CA4: És capaç de comprendre i descriure 
el funcionament de les plaques i dels 
sensors de color. 

5% 
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O5: Aplicar la programació 
específica per a programar la 
placa Arduino UNO. 

CA5: Coneix el codi de programació 
d’Arduino i sap com programar la placa 
per a fer que el robot realitzi les accions 
corresponents. 

10% 

O6: Aplicar estructures 
condicionals, de repetició, 
variables, constants, operadors i 
funcions. 

CA6: Sap definir i identificar els diferents 
components d’un programa informàtic. 15% 

O7: Dissenyar i realitzar 
programes simples amb 
estructures de programació 
senzilles. 

CA7: És capaç de dissenyar programes 
simples aplicant estructures de 
programació que incloguin operadors, 
estructures condicionals i estructures de 
repetició. 

25% 

O8: Analitzar i comprendre el 
funcionament del motor de 
corrent continu com un 
mecanisme de transmissió i 
transformació del moviment en 
diferents màquines. 

CA8: És capaç de comprendre i descriure 
el funcionament i l’aplicació del motor de 
corrent continu a partir de l’anàlisi i 
l’observació del cotxe robot. 

5% 

O9: Analitzar, construir i avaluar 
objectes quotidians simples amb 
mecanismes. 

CA9: És capaç d’analitzar, construir i 
avaluar sistemes de mecanismes que 
realitzen una funció determinada dins d’un 
projecte tecnològic. 

10% 

O9: Respectar i fer un bon ús 
del material i dels recursos 
cedits per l’escola. 

CA9: Té consciència que el material de 
l’escola s’ha de compartir i cuidar. 5% 

 
https://drive.google.com/open?id=1Cbrb2TVhdcVPkJXxz7lOiS23ph_t4ZV-1sRFiTqDZ2w   
 
Autoavaluació del grup (5%): 

L’Autoavaluació és una feina a realitzar pels alumnes i consisteix en que els dos membres del 
grup s’autoavaluïn posant-se ells mateixos la nota que creuen sincerament que es mereixen, 
segons com han estat les seves actituds i aptituds al treballar en grup, si ha treballat un alumne 
més que l’altre... Aquesta nota és comú per als dos components del grup. 
 
Taula 15: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 

Items a avaluar 0% 50% 100% 
Treball en grup No s’ha treballat. S’han repartit les feines 

però s’ha treballat per 
separat.  

Tothom ha treballat 
per igual. 

Objectius 
didàctics 

No s’ha aconseguit 
cap. 

S’han aconseguit la 
meitat d’objectius. 

S’han aconseguit 
tots els objectius. 

Temporització No s’ha fet res. No s’ha acabat de 
seguir. 

S’ha complert amb 
tots els temps. 

Programació i 
construcció del 
cotxe robot 

No s’ha programat ni 
construït res 
correctament. 

S’ha construït 
correctament el robot, 
però no s’ha acabat de 
programar. 

S’ha programat i 
construït tot 
correctament. 

 
En definitiva, l’avaluació total (100%) de l’activitat proposada es divideix en tres parts: 
 

• L’avaluació de l’activitat realitzada al complet basant-se en els percentatges de la rúbrica, 
amb una ponderació del 40% (nota comú).  
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• L’avaluació de les 7 demostracions i de les 7 reflexions fetes davant del docent (una per 
cada sessió), amb una ponderació del 55% (nota individual).  

• L’autoavaluació del grup amb un 5% (nota comú). 
 
Bibliografia: 

Gencat. (2017). Currículum ESO. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/  

Futureworks. (2017). Arduino. http://www.futureworkss.com/arduino/arduino.html  

ALTERNATIVES 
 

Tenint en compte altres exemples de jocs i sortint del pensament computacional basat en la 
programació per blocs, es poden dur a terme altres tipus d’aprenentatge basats en gamificació i 
projectes com per exemple, estudiar les palanques, considerades la primera màquina simple 
fonamental utilitzada per la humanitat, amb peces de LEGO, és a dir, fer les construccions dels 
3 gèneres de palanca amb peces de LEGO i estudiar / analitzar les diferències entre elles.  

Activitat alternativa a realitzar: 

Enllaç a l’activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAa2t0UXhqOU5zV0k   
 

3.2. Previ a l’activitat d’Arduino – “Scratch For Arduino – Màquines i 
mecanismes” 

	

	

La plataforma Scratch for Arduino (S4A) és la integració dels entorns Scratch i Arduino, amb la 
qual podem treballar l’electrònica, la robòtica, la programació per blocs i C, i el desenvolupament 
de diversos prototips sense necessitat de disposar d’uns coneixements avançats en aquests 
camps. Per tant, es tracta d’una modificació del programa Scratch, vist fins ara, però amb 
l’objectiu de poder programar de manera senzilla i molt intuïtiva la plataforma de software lliure 
Arduino. Abans de començar, cal descarregar i instal·lar el software S4A i el d’Arduino. Per a dur 
a terme aquests procediments, seguiu la guia de configuració que trobareu a l’enllaç següent: 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/scratch-para-arduino-s4a-configuracion-
inicial/. [Referència: (Código 21)] 

Tanmateix, per a tenir la primera toma de contacte amb la plataforma seguiu el tutorial següent: 

http://www.prometec.net/scratch-primer/. [Referència: (Prometec)] 

Tot seguit, ja podem analitzar com funciona un circuit elaborat per un polsador i un LED, en el 
qual si es prem el polsador, el LED s’encén i si es torna a polsar, aquest s’apaga, és a dir, canvia 
d’estat en funció de si es prem el polsador o no.  

 
Figura 53: Simulació LED + polsador. Obtingut a: http://s4a.cat/index_es.html 
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Per tant, descarrega’t el fitxer que trobaràs a l’enllaç adjunt, el qual conté la programació de 
l’esquema de la figura 1, i connecta el programa S4A amb la teva placa Arduino UNO per a que 
puguis visualitzar la simulació. Per consegüent, genera el circuit físicament per a poder veure el 
funcionament del programa. Fes diferents proves fins que aquest funcioni correctament. Enllaç 
del fitxer S4A: http://s4a.cat/examples/button_led_with_state.sb  

Un cop familiaritzats, més o menys, en com funciona i s’estructura la plataforma S4A, ja podeu 
consultar els enllaços que se us presenten a continuació: el primer, on s’explica la diferència 
entre sistemes analògics i digitals, i el segon, per a treballar amb transistors i motors de corrent 
continu. Finalment, cal respondre les preguntes que trobareu al final del document. 
 

Diferències entre analògic i digital: 
 

Llegir i analitzar les seccions “Analógico y digital” i “Las salidas analógicas” de l’enllaç següent: 

http://www.prometec.net/salidas-analogicas-s4a/. [Referència: (Prometec)] 
 

Introducció als motors de corrent continu: 
 

Aquesta activitat prèvia ens permetrà desenvolupar l’activitat que posteriorment cal realitzar amb 
Arduino. Seguiu la guia molt atens i no us salteu cap pas, ja que és necessari que s’entengui tot 
per a poder dur a terme el projecte.  

http://www.prometec.net/s4a-transistores-motor/. [Referència: (Prometec)] 
 

Respon a les preguntes: 
 

Una vegada llegit i analitzat el document previ, és moment de començar amb les activitats prèvies 
al projecte a realitzar. Per tant, tenint en compte l’enunciat de la part inferior, les feines a realitzar 
són les següents: 

1. Crea l’algoritme de l’exercici esmentat. 
2. Genera el diagrama de flux de l’algoritme dissenyat a l’exercici anterior. 

 
Enunciat de l’exercici: 

L’exercici tracta en construir i programar un robot (cotxe) guiat mitjançant uns sensors infrarojos 
que detecten el color i que permeten que aquest avanci per un circuit muntat amb cinta adhesiva 
de color per sobre del terra. Inicialment, hem de muntar el xassís del cotxe, tot seguit, s’ha d’afegir 
la placa Arduino i el controlador de motors al xassís, i fer les connexions elèctriques 
corresponents. A continuació, cal comprovar que els motors giren correctament i dur a terme la 
primera programació del cotxe. Per consegüent, s’han de connectar, calibrar, integrar i programar 
els 2 sensors infrarojos que permeten guiar al robot pel circuit muntat amb cinta adhesiva. 
Finalment, cal acabar de programar el robot.  

Detalls a tenir en compte: 

- Si els 2 sensors estan sobre de la línia, cal seguir recte. 
- Si es surt el robot cap a un costat, girem al costat contrari fins a posicionar els dos sensors 

sobre la línia del circuit. 
- Si es surten els 2 sensors, el robot ha de parar.  

Bona sort!! 
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3.3. Activitat – “Construcció i programació amb Arduino d’un cotxe amb 
sensors – Màquines i mecanismes” 

	

 

Seqüència guiada: 
 

Pas previ: Descarregar software Arduino 

Abans de res, cal que vagis a la pàgina d’Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) i et 
descarreguis i instal·lis el software per a poder dur a terme l’activitat, o bé, que et registris per a 
treballar de manera online.  
 

Primer pas: Muntatge del xassís 

El primer que cal fer són les connexions dels cables amb els motors corresponents, tot seguit, ja 
podem muntar aquests motors al xassís del cotxe. A continuació, cal muntar la roda de metall 
que ens farà de suport i que pot girar lliurament, per a poder així, col·locar les rodes de goma als 
motors i que el xassís no caigui. Finalment, es munta l’interruptor que permetrà encendre i apagar 
el cotxe, i cargolem al xassís el suport de les piles, les quals ens permetran moure els 2 motors.   

  
Figura 54: Muntatge del xassís del robot (cotxe). Obtingut a: http://www.prometec.net/chasis-siguelineas/  

 

Segon pas: Muntar la placa / controlador al xassís 

Una vegada muntat el xassís, s’ha de col·locar la placa Arduino i el controlador de motors al propi 
xassís, ja que seran els encarregats de fer que el robot funcioni. A continuació, cal realitzar les 
connexions elèctriques adients per a subministrar a aquests dos components corrent elèctric. 

 
Figura 55: Muntatge de la placa Arduino al xassís. Obtingut a: http://www.prometec.net/siguelineas-l298n/  
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Tercer pas: Comprovar i programar els motors 

Amb els motors ja col·locats al xassís del cotxe necessitem saber quin és el sentit de gir de 
cadascun d’ells, per tant, cal realitzar un programa per a fer les comprovacions, és a dir, ho farem 
mitjançant assaig i error. Finalment, un cop ja es coneix cap a on giren els motors, s’han de 
programar les accions d’avançar, retrocedir, parar, girar a l’esquerre i girar a la dreta.  
 

Quart pas: Connectar i comprovar els sensors 

Tot seguit, cal connectar els sensors al cotxe i comprovar el seu funcionament mitjançant la 
programació d’un circuit amb LED i sensor. 
 

Cinquè pas: Integrar, calibrar i programar els sensors 

A continuació, queda preparar el circuit per on ha de circular el robot, integrar els sensors al 
xassís del cotxe i calibrar aquests per a que no detectin la llum reflectida al circuit (cinta adhesiva). 
Finalment, s’ha de substituir el codi que permetia moure el cotxe, per la programació de les 
lectures dels sensors integrats. 

 

Figura 56: Integració dels sensors al xassís. Obtingut a: http://www.prometec.net/siguelineas-final/   
 

Seqüència a realitzar: 
 

Per a dur a terme l’activitat programada cal seguir l’enllaç, això si, cal respectar la temporització 
marcada a la memòria, ja que hi ha feina que s’ha de realitzar a casa i d’altra, que s’ha de fer a 
l’aula taller. L’enllaç a l’activitat a realitzar és: http://www.prometec.net/indice-siguelineas/ 
[Referència: (Prometec)] 

Un cop finalitzada l’activitat, cal modificar el robot (disseny i programació) per a que realitzi el 
circuit complet en el menor temps possible. Tanmateix, es cronometrarà cada robot per a saber 
quin és el més ràpid, els alumnes del robot guanyador rebran una bonificació a la nota final. 
 

Com realitzar l’entrega: 
 

Cal descarregar el codi generat des del programa Arduino fent clic a l’opció “Archivo” del menú 
superior i seleccionant “Guardar como”. El fitxer generat ha de ser del tipus .ino i s’ha 
d’emmagatzemar amb el nom següent: Cognom_Nom_Robot_3ESO.ino. 
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Figura 57: Indicacions per a descarregar un fitxer a Arduino. 
 

Tanmateix, un cop descarregat el fitxer cal desar-lo a l’espai anomenat “Muntatge i programació 
d’un robot amb Arduino” dintre del tema “Màquines i mecanismes” abans de la data indicada com 
a venciment. 
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4. 4at d’ESO 
 

 

4.1. Memòria “Aplicació mòbil amb App Inventor 2 – Programació 
d’aplicacions” 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

L’activitat treballada es basa en la creació i programació d’una aplicació mòbil per a la 
Geolocalització de biblioteques, per a que l’alumnat sàpiga quines són les més properes a la 
seva ubicació actual en el moment de necessitar-hi una, però en aquest cas es treballa amb la 
programació per blocs d’App Inventor 2. Tanmateix, durant el desenvolupament de l’activitat es 
dissenyen, estructuren i analitzen els diferents components que constitueixen l’aplicació (sensor 
d’ubicació, base de dades TinyDB...). Per tant, es tracta de dissenyar l’estructura i organització 
de la pantalla d’usuari i programar la seva funcionalitat a través de la plataforma online App 
Inventor 2. Aquest procés es durà a terme mitjançant una pràctica, on els alumnes hauran de 
programar l’aplicació mòbil, dissenyar la interfície d’usuari i depurar i avaluar el programa. 
D’aquesta manera es fomenta el pensament computacional a través del disseny i la realització 
de programes per a diferents dispositius mòbils, mitjançant la programació per blocs. 

De fet, amb aquesta activitat es treballen els blocs de “Sistemes operatius i programació 
d’aplicacions” i el de “Creacions multimèdia”, que es troben dins del currículum d’aquest curs (4at 
d’ESO compactat), fent referència al contingut “programació d’aplicacions”, “tipologies de 
llenguatges de programació”, “estructures de programació comunes”, “funcions d’integració a 
programes” i “disseny i realització de programes per a diferents dispositius”, pel que fa al primer 
bloc tractat, i “ús de base de dades senzilles” i “continguts multimèdia creats amb aplicacions 
informàtiques” pel bloc de creacions multimèdia.  

De manera que, com l’objectiu és iniciar a l’alumnat a desenvolupar el pensament computacional, 
he cregut convenient treballar sobre algun bloc del propi currículum del curs. Altrament, considero 
que és més fàcil d’entendre les coses si es realitzen a nivell pràctic que teòric. Per això, he afegit 
uns previs per a poder tenir unes nocions bàsiques a l’hora de realitzar l’activitat amb una 
plataforma nova com és App Inventor 2, tot i que dintre del currículum educatiu de tercer ja hi és 
el bloc de “programació d’aplicacions” com a tal, però es treballa amb Arduino. De fet, durant 
aquesta activitat es tracta de seguir treballant amb la programació, però ampliant així els 
continguts estudiats a 1er, 2on i 3er d’ESO. 

PRESENTACIÓ DEL CAS 
 

Es tracta d’introduir als alumnes el concepte pensament computacional a través de l’algorísmia, 
l’elaboració del diagrama de flux corresponent i l’elaboració de la programació d’aplicacions 
mòbils a través de blocs d’instruccions, mitjançant la plataforma online App Inventor 2. De fet, 
l’objectiu és iniciar als alumnes a que pensin abans d’actuar, és a dir, se’ls hi vol fer entendre que 
abans de poder programar cal estructurar el problema generat a través de l’algorísmia. Tot seguit, 
cal presentar / estructurar l’algorisme mitjançant un diagrama de flux, per a finalment, programar 
aquest.  

Per tant, l’idea és realitzar uns previs per a estructurar el problema proposat i finalment, generar 
una aplicació mòbil on l’alumne ha d’anar seguint les instruccions que se li donen, per a saber 
com dur a terme el disseny i la programació de l’aplicació. D’aquesta manera, s’estudiarà i 
s’analitzarà la tipologia de programació per blocs que permet treballar amb aplicacions, les 
estructures condicionals i de repetició, i la integració de funcions, entre d’altres coses. Finalment, 
se li proposa que analitzi com es pot dur a terme la mateixa aplicació, però fent servir la 
programació en Java, una programació molt més potent que l’estudiada fins el moment.  
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MATERIAL PELS ESTUDIANTS 
 

Coneixements previs (teoria bàsica): 

Previ: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHANmo3cFhDLW13RmM  

* Les preguntes s’han de realitzar una vegada finalitzada la lectura del document previ. 

Activitat a realitzar: 

Activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAVEV5UmRLLTBGREE  
 

“Cada sessió s’entregarà al finalitzar la classe del mateix dia de la seva realització, on ha de 
constar el que s’ha fet a l’aula (arxiu .aia corresponent) i redactar unes breus reflexions, uns 
raonaments i unes observacions que corroborin la feina realitzada. A més a més, cada alumne 
haurà d’explicar i fer una demostració al professor, personalment, sobre la feina entregada, 
mencionant quines són les observacions a les que ha arribat amb l’activitat per a demostrar així 
que ha realitzat la feina”.  

MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PELS DOCENTS 
 

Curs i unitat didàctica on s’encabirà l’activitat: 

L’activitat està pensada per a portar-se a terme a 4at d’ESO, encabida dintre d’una introducció a 
la programació d’aplicacions a través de blocs i fent èmfasi al bloc curricular “Sistemes operatius 
i programació d’aplicacions”, en concret, als continguts “programació d’aplicacions”, “tipologies 
de llenguatges de programació (CC6, CC22)”, “estructures de programació comunes: 
condicionals i repeticions (CC6)”, “funcions d’integració a programes (CC17, CC22)” i “disseny i 
realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils (CC1, CC6, CC15)”; i al bloc 
curricular “Creacions multimèdia”, en concret, als continguts “ús de base de dades senzilles per 
consultar dades i organitzar la informació” i “continguts multimèdia creats amb aplicacions 
informàtiques. Publicació i difusió de continguts”. A més a més, de treballar els continguts 
curriculars “constants i variables (CC24)” i “els operadors (CC24)” del bloc “Programació 
d’aplicacions” de 3er d’ESO, ja vist durant el curs anterior. 

Competències treballades dintre de l’àmbit tecnològic: 

o C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 

o C9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

Aquestes competències són evidenciades amb la creació d’una aplicació mòbil, on a través 
de dispositius tecnològics presents a la vida quotidiana dels alumnes, han de poder observar 
quina és la funcionalitat d’una aplicació, com dissenyar-la i com programar cada funció per a 
que aquesta compleixi els objectius marcats sense ocasionar problemes. 

Relació amb altres assignatures i competències de nivell fora de l’àmbit tecnològic: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Expressió escrita (CC3, CC4, CC5, CC15, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 3er d’ESO tractant les competències següents: 

o C4: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització. 

o C5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 
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Aquestes competències són evidenciades amb un escrit coherent, cohesionat i sense faltes 
d’ortografia de les reflexions, les observacions i l’anàlisi de cadascuna de les sessions a 
entregar al professor una vegada finalitzada la classe corresponent. 

- Comprensió lectora (CC1, CC2, CC3, CC15, CC19, CC21, CC23) dintre de l’assignatura 
Llengua catalana de 3er d’ESO tractant la competència següent: 

o C1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Aquesta competència és evidenciada amb la lectura que cada alumne ha de fer sobre la 
teoria bàsica per a poder realitzar l’activitat, ja que per a poder desenvolupar la feina primer 
cal obtenir la informació necessària (previs) i interpretar-la per a poder ser comentada 
posteriorment. 

- Comunicació oral (CC6, CC7, CC8, CC16, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23) dintre de 
l’assignatura Llengua catalana de 3er d’ESO tractant les competències següents: 

o C7: Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 

o C9: Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 

Aquestes competències són evidenciades en el moment de debatre les reflexions i les 
observacions a les que arriben cadascun dels components del grup per a analitzar dos punts 
de vista diferents, on han d’obtenir informació de les reflexions del seu company i a la vegada 
fer ús d’estratègies per a mantenir una conversa coherent i aliena a la situació.  

A més a més, també són mostrades en l’explicació realitzada pel professor, en la posada en 
comú a l’aula i en el moment d’expressar les observacions fetes de cada sessió, al docent.  

Relació amb les competències bàsiques de l’àmbit digital: 
 
Aquesta activitat presenta una relació amb les dimensions:  

- Instruments i aplicacions (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC15, 
CC17, CC19, CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

o C2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents. 

Aquestes competències són evidenciades amb la configuració inicial de la plataforma App 
Inventor 2 i en el disseny i programació de l’aplicació digitalment. 

- Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (CC3, CC6, 
CC7, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, CC17, CC18, CC19, CC23, 
CC24, CC28) tractant les competències següents: 

o C5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

o C6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Aquestes competències són evidenciades amb l’ús de l’entorn App Inventor 2, amb el qual 
es genera el disseny / programació d’una aplicació mòbil com a estratègia d’aprenentatge 
per a l’alumnat. 
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Metodologia: 

L’activitat es realitza a l’aula d’informàtica i es formen grups de dos persones per a que els 
alumnes puguin debatre les reflexions i les observacions a les que arriben cadascun d’ells, 
analitzant d’aquesta manera dos punts de vista diferents. Tanmateix, els grups els realitzen els 
propis alumnes tenint en compte que la nota obtinguda serà la mateixa per als dos components 
del grup. 

Materials necessaris: 

Els materials necessaris per a realitzar l’activitat són:  
 

1. Ordinador. 
2. Telèfon mòbil amb sistema Android. 
3. Programa MIT AI2 Companion. (Descarregar al mòbil des de Google Play) 
4. Per a dispositius mòbils amb un sistema operatiu que no sigui Android, es necessita un 
emulador. (Enllaç necessari: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html) 
5. Compte Google. (Enllaç necessari: https://accounts.google.com/Login?hl=ca) 
6. QR Code Recorder al mòbil. 

 

Temporització de l’activitat: 

L’activitat està pensada per a seguir la pauta següent (8 dies): 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Primera part de la lectura prèvia de la teoria bàsica (coneixements previs) à 2 hores. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica prèvia fins a la pàgina 4 (“Accés i personalització de 
mapes”), sense incloure, per a poder comentar els dubtes a classe. 

Primera sessió a l’aula d’informàtica:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 35 minuts.  

Els primers 35 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Crear compte Google à 5 minuts. 

Cal generar un compte de correu de Google amb el qual es podrà accedir a la plataforma 
online App Inventor 2 (en el cas de no disposar d’un).  

- Configurar i familiaritzar-nos amb la plataforma online App Inventor 2 à 15 minuts. 

Cal configurar la plataforma per a poder treballar correctament.  

- Descarregar i instal·lar l’aplicació MIT AI2 Companion al dispositiu mòbil à 5 minuts. 

Cal descarregar i instal·lar l’aplicació per a poder treballar amb el dispositiu mòbil, és a dir, 
per a fer les comprovacions de funcionalitat de l’aplicació programada.  

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Segona part de la lectura prèvia de la teoria bàsica (coneixements previs) à 1 hora. 

Cal llegir i analitzar la part teòrica prèvia des de la pàgina 4 (“Accés i personalització de 
mapes”) fins el final, per a poder realitzar amb uns coneixements bàsics la part pràctica prèvia 
a classe. 

Segona sessió a l’aula d’informàtica:  

- Posar en comú que s’ha pogut entendre de la lectura realitzada  à 15 minuts.  
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Els primers 15 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que s’ha llegit a casa, per a que el 
professor pugui veure que tothom ho ha entès i si no és el cas, per a que l’alumne en concret 
pugui reflexionar i preguntar sobre tot allò que no s’ha entès.  

- Elaboració conjunta de l’algorisme i del diagrama de flux (activitats prèvies) à 10 minuts. 

Els següents 10 minuts s’utilitzaran per a desenvolupar entre tots les dues activitats prèvies 
a elaborar després de la lectura del previ, per a que puguin veure els errors que han comés 
abans de rebre les correccions del professor.   

- Realitzar la part pràctica del previ à 35 minuts. 

La resta de temps es dedicarà a executar la part pràctica del previ per a que els alumnes 
acabin de familiaritzar-se amb el programa. 

Tercera sessió a l’aula d’informàtica:  

- Realització de la primera part de l’activitat à 35 minuts. 

La primera part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme el primer 
i el segon pas, és a dir, el disseny de l’aplicació i anomenar els components. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 10 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Quarta sessió a l’aula d’informàtica: 

- Realització de la segona part de l’activitat à 40 minuts. 

La segona part de l’activitat consisteix en seguir el document guia per a dur a terme el tercer 
pas, on cal programar l’aplicació. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Cinquena sessió a l’aula d’informàtica: 

- Posar en comú la lectura de la seqüència a realitzar  à 5 minuts.  

Els primers 5 minuts s’utilitzaran per a posar en comú quina és la tasca que s’ha de realitzar 
sense tenir una guia documentada que orienti als alumnes.  

- Realització de la seqüència a realitzar à 35 minuts. 

La tercera part de l’activitat consisteix en programar com mostrar al mapa totes les 
biblioteques guardades a la base de dades de l’aplicació. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 
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Sisena sessió a l’aula d’informàtica: 

- Realització de la seqüència a realitzar à 40 minuts. 

Es continua amb la programació de l’aplicació per a mostrar al mapa totes les biblioteques 
guardades a la base de dades. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Setena sessió a l’aula d’informàtica: 

- Realització de la seqüència a realitzar à 40 minuts. 

Es finalitza la programació de l’aplicació per a mostrar al mapa totes les biblioteques 
guardades a la base de dades. 

- Entrega de la sessió (per parelles) i demostració / reflexió davant del professor à 15 minuts. 

Es dur a terme una única entrega per grup i el professor realitza unes preguntes sobre la 
sessió tractada a cada membre per a saber si han treballat a l’aula. 

- Posada en comú à 5 minuts. 

Es posa en comú la feina realitzada i es resolen dubtes en cas que hi sorgeixin. 

Fora d’horari lectiu (a casa): 

- Analitzar com fer la programació de l’aplicació amb Java à 2 hores. 

Cal buscar i analitzar com es podria dur a terme la programació de l’aplicació realitzada amb 
una plataforma molt més potent com pot ser la de Java. 

Vuitena sessió a l’aula d’informàtica:  

- Posar en comú l’anàlisi realitzat  à 30 minuts.  

Els primers 30 minuts s’utilitzaran per a posar en comú el que ha trobat cada grup i veure si 
és factible realitzar la programació en Java.  

- Demostració / reflexió davant del professor del funcionament de l’aplicació à 30 minuts. 

El professor realitza a cada membre del grup unes preguntes sobre la pràctica elaborada 
durant tota l’activitat, d’aquesta manera pot saber quina ha estat la implicació total de 
cadascun dels alumnes. 

Objectius formatius: 

Un cop realitzada l’activitat, l’alumne ha de ser capaç de: 

1. Analitzar un problema. 
2. Explicar la utilitat de l’algorísmia i dels diagrames de flux. 
3. Analitzar el concepte de programa informàtic. 
4. Aplicar la programació per blocs (App Inventor 2) per a generar aplicacions mòbils. 
5. Aplicar constants, variables, operadors, funcions d’integració a programes, estructures 
condicionals i de repetició. 
6. Dissenyar i realitzar programes per a dispositius mòbils. 
7. Respectar i fer un bon ús del material i dels recursos cedits.  
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Taula 16: Objectius formatius segons la taxonomia de Bloom (Elaboració pròpia). 

Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Sintetitzar Avaluar 

Identificar el 
problema i el 
tipus de 
programació. 

Contrastar els 
diferents tipus 
d’estructures, 
constants, 
variables, 
operadors i 
funcions 
d’integració a 
programes. 

Contrastar 
l’algorísmia i 
els diagrames 
de flux davant 
d’un 
problema.  

Dissenyar i 
programar 
una aplicació 
mòbil 
mitjançant la 
programació 
per blocs 
d’App 
Inventor 2. 

Experimentar el 
funcionament 
correcte de 
l’aplicació fent 
diverses proves. 

Modificar i 
solucionar 
els errors 
detectats. 

Comprovar 
la feina 
realitzada 
en grup. 

 

Indicadors per a l’avaluació i criteris d’avaluació: 

Cada grup és avaluat segons els resultats de les sessions proposades, amb les ponderacions 
especificades a la rúbrica. Tot i així, la puntuació més important es dona sobre les reflexions fetes 
per cada grup a la corresponent entrega, on han de demostrar (parlant els dos membres del grup 
durant 2-3 minuts) davant del docent, que han entès la part de l’activitat proposada a cada sessió, 
fent una demostració de l’entrega realitzada i explicant que poden observar en cada cas. 
D’aquesta manera el professor pot saber si cada grup ha assolit els objectius didàctics proposats 
durant l’activitat corresponent i si han entès el concepte de programació d’aplicacions per blocs 
amb App Inventor 2. 

Avaluació de la demostració i de les reflexions davant del docent (55%): 

L’avaluació corresponent a la demostració de la sessió entregada i la reflexió de les observacions 
obtingudes és individual, és a dir, els 2 components del grup poden obtenir diferents notes si el 
professor interpreta que un alumne ha treballat més que l’altre. Per tant, el docent durant aquest 
procés realitza preguntes diferents als dos membres per a saber si els dos han assolit els 
objectius proposats i per consegüent, si han treballat per igual. 

Taula 17: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 
 

0% 
 

50% 
 

100% 

No sap demostrar la 
sessió. 

No acaba de demostrar la 
sessió del tot bé. 

Demostra la sessió correctament. 

Les observacions 
fetes no tenen sentit. 

Les observacions fetes no 
acaben de ser del tot certes. 

Les observacions fetes són 
coherents i estan ben reflexionades. 

No sap respondre les 
preguntes realitzades 
pel professor. 

No acaba de respondre ben 
bé el que el professor li 
pregunta, però té nocions. 

Respon correctament tot el que el 
professor li pregunta.  

 

Avaluació de l’activitat realitzada (40%): 

En l’avaluació corresponent a l’activitat realitzada el docent comprova que el disseny i la 
programació de l’aplicació a cadascuna de les sessions a corregir sigui correcte o almenys que 
es correspongui, per això s’ha estructurat l’entrega de cada sessió en dies diferents, per a poder 
tenir un control, on el que hi ha escrit en les reflexions i les observacions entregades es 
correspongui també amb la programació elaborada per a cada grup. Al finalitzar la classe cada 
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grup ha de penjar el fitxer corresponent amb el que han treballat l’activitat, posant els noms dels 
membres del grup, ja que aquesta part té la mateixa nota pels dos components. 

Taula 18: Ponderació de les 8 sessions i es basa en la rúbrica de l’enllaç (Elaboració pròpia) 

Objectius didàctics Criteris d’avaluació Ponderació 
sobre 100% 

O1: Analitzar el problema i el 
concepte de programa 
informàtic. 

CA1: Sap com afrontar el problema 
generat. 5% 

O2: Analitzar el problema 
mitjançant l’algorísmia. 

CA2: És capaç de representar problemes 
simples mitjançant algorismes. 10% 

O3: Elaborar el diagrama de 
flux. 

CA3: Sap estructurar el problema a través 
d’un diagrama de flux. 10% 

O4: Aplicar la programació per 
blocs (App Inventor 2) per a 
generar aplicacions mòbils. 

CA4: Coneix el codi de programació d’App 
Inventor 2 i sap com programar l’aplicació 
per a complir els criteris estipulats. 

15% 

O5: Aplicar estructures 
condicionals, de repetició, 
variables, constants, operadors i 
funcions d’integració a 
programes. 

CA5: Sap definir i identificar els diferents 
components d’un programa informàtic. 20% 

O6: Dissenyar i realitzar 
programes per a dispositius 
mòbils. 

CA6: És capaç de dissenyar i realitzar 
programes simples per a diferents tipus de 
dispositius que integrin diverses funcions i 
aplicats a resoldre una necessitat de 
l’entorn immediat. 

35% 

O7: Respectar i fer un bon ús 
del material i dels recursos 
cedits per l’escola. 

CA7: Té consciència que el material de 
l’escola s’ha de compartir i cuidar. 5% 

 
https://drive.google.com/open?id=1AzOgJ2fjK45q7G882jnifCycESTKKgwy8k_oJD9OAOA    
 
Autoavaluació del grup (5%): 

L’Autoavaluació és una feina a realitzar pels alumnes i consisteix en que els dos membres del 
grup s’autoavaluïn posant-se ells mateixos la nota que creuen sincerament que es mereixen, 
segons com han estat les seves actituds i aptituds al treballar en grup, si ha treballat un alumne 
més que l’altre... Aquesta nota és comú per als dos components del grup. 
 
Taula 19: Repartiment de la ponderació estipulada (Elaboració pròpia). 

Items a avaluar 0% 50% 100% 
Treball en grup No s’ha treballat. S’han repartit les feines 

però s’ha treballat per 
separat.  

Tothom ha treballat 
per igual. 

Objectius 
didàctics 

No s’ha aconseguit 
cap. 

S’han aconseguit la 
meitat d’objectius. 

S’han aconseguit 
tots els objectius. 

Temporització No s’ha fet res. No s’ha acabat de 
seguir. 

S’ha complert amb 
tots els temps. 

Disseny i 
programació de 
l’aplicació 

No s’ha dissenyat ni 
programat res 
correctament. 

S’ha dissenyat 
correctament 
l’aplicació, però no s’ha 
acabat de programar. 

S’ha dissenyat i 
programat tot 
correctament. 
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En definitiva, l’avaluació total (100%) de l’activitat proposada es divideix en tres parts: 
 

• L’avaluació de l’activitat realitzada al complet basant-se en els percentatges de la rúbrica, 
amb una ponderació del 40% (nota comú).  

• L’avaluació de les 8 demostracions i de les 8 reflexions fetes davant del docent (una per 
cada sessió), amb una ponderació del 55% (nota individual).  

• L’autoavaluació del grup amb un 5% (nota comú). 
 
Bibliografia: 

Gencat. (2017). Currículum ESO. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/  

MIT App Inventor. (2015). Anyone Can Build Apps That Impact the World. 
http://appinventor.mit.edu/explore/  

ALTERNATIVES 
 

Tenint en compte que la finalitat d’aquesta pràctica és treballar el pensament computacional 
basat en la programació per blocs, es poden dur a terme altres tipus d’activitats que permetin un 
aprenentatge dels continguts, com per exemple, la realització d’una pràctica on cal programar 
una aplicació que ens comuniqui si som majors d’edat o no, i en cas de no ser-ho, ens informi de 
quants anys ens queden per arribar als 18. D’aquesta manera, es treballen els continguts 
“programació d’aplicacions”, “tipologies de llenguatges de programació”, “estructures de 
programació comunes: condicionals i repeticions”, “funcions d’integració a programes” i “disseny 
i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils”.  

Activitat alternativa a realitzar: 

Enllaç a l’activitat: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHARHBab2QtVVJ4TFE 
 

4.2. Previ a l’activitat d’App Inventor 2 – “Introducció a App Inventor 2 – 
Programació d’aplicacions” 

	

	

La plataforma online App Inventor 2  es basa en una programació per blocs destinada a la creació 
d’aplicacions mòbil per a sistemes operatius Android, on el seu objectiu és iniciar-se en el món 
de la programació d’Apps, ja sigui amb la realització de programes de nivell simple o complex. 
De fet, l’ús de l’eina web App Inventor 2 ens permetrà treballar, entre altres coses, el llenguatge 
de programació per blocs, les estructures condicionals i de repetició, les funcions d’integració a 
programes i el maneig de robots a través del mòbil, sense necessitat de disposar d’uns 
coneixements avançats en aquests camps. Per tant, es tracta d’una plataforma més potent que 
la del programa Scratch vist fins ara, però amb la finalitat de poder programar de manera senzilla 
i molt intuïtiva.  

Abans de començar, cal disposar d’un compte de correu de Google, en cas contrari cal crear-ne 
un a la pàgina http://www.gmail.com. Tot seguit, cal anar a la pàgina oficial d’App Inventor 2 
(“http://ai2.appinventor.mit.edu/”) per a poder configurar la plataforma sobre l’ordinador i 
posteriorment, instal·lar l’aplicació MIT AI2 Companion al dispositiu mòbil Android.  

Enllaç necessari: https://drive.google.com/open?id=0B68II-6B2IHAVHhsdENtR1ppODg  

Els alumnes que no disposin d’un mòbil amb sistema operatiu Android, necessiteu fer ús de 
l’emulador. 

Enllaç a l’emulador: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html [Referència: (App 
Inventor)] 

Tanmateix, per a tenir la primera toma de contacte amb la plataforma seguiu el tutorial següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/primeros-pasos-
con-app-inventor. [Referència: (App Inventor)] 
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Tot seguit, ja podem analitzar i estudiar com funciona l’eina web App Inventor 2. Per tant, és el 
moment de dur a terme la nostra primera aplicació a través d’una guia tutorial molt senzilla.  

 
Figura 58: Plataforma App Inventor 2 amb HelloPurr (Elaboració pròpia).  

Descarrega’t els fitxers que trobaràs a l’enllaç adjunt, el qual conté la guia de programació de 
l'activitat HelloPurr, una aplicació molt senzilla que ens permetrà familiaritzar-nos amb la 
plataforma, on al fer clic a la imatge es reprodueix l'àudio del miol d'un gat.  

Enllaç a l'activitat guiada: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/hellopurr.html [Referència: (MIT 
App Inventor)] 

Un cop familiaritzats, més o menys, en com funciona i s’estructura la plataforma App Inventor 2, 
ja podeu consultar els enllaços que se us presenten a continuació: el primer, és una ampliació 
del tipus de variables adaptat a App Inventor 2; el segon, tracta sobre les estructures de control, 
les quals permeten elaborar programes més complexos; el tercer, es basa en un dels tipus 
d’emmagatzematge més utilitzat a l’eina web App Inventor 2; el quart, fa referència a les llistes i 
a les estructures de  llistes dintre de llistes (ListPicker); el cinquè, parla dels blocs que 
constitueixen la plataforma, i per últim, el sisè, que tracta sobre l’accés i personalització de 
mapes, i com crear aplicacions de localització. Finalment, cal respondre les preguntes que 
trobareu al final del document. 
 

Tipus de variables: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/variables. 
[Referència: (App Inventor)] 

 
Figura 59: Variables (Elaboració pròpia). 
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Estructures de control: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/bloques-de-
control [Referència: (App Inventor)] 

 
Figura 60: Tipus d'estructures (Elaboració pròpia). 

Tipus de blocs a l’App Inventor 2: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-
de-app-inventor-2/ [Referència: (Código 21)] 

 
Figura 61: Tipus de blocs on es troben les instruccions (Elaboració pròpia). 

Emmagatzematge basat en TinyDB: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/tinydb---
presentacion-google-docs [Referència: (App Inventor)] 
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Figura 62: Estructura programació TinyDB (Elaboració pròpia). 

Llistes a App Inventor 2: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/listas---
presentacion-google-docs [Referència: (App Inventor)] 

 

Figura 63: Llistes (Elaboració pròpia). 

Llistes amb ListPicker: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

https://sites.google.com/site/appinventormegusta/presentaciones-google-docs/listpicker---
presentacion-google-docs [Referència: (App Inventor)] 

 
Figura 64: ListPicker (Elaboració pròpia). 
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Accés i personalització de mapes: 
 

Visualitzar, llegir i analitzar les diferents seccions de l’enllaç següent: 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/computacional/b14_ai_mapes/01_punts 
[Referència: (Ateneu)] 

 

Figura 65: Coordenades al mapa. Obtingut al web: 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/computacional/b14_ai_mapes/01_punts  

Introducció a l’aplicació de localització al mapa: 
 

Aquesta activitat prèvia ens permetrà desenvolupar l’activitat que posteriorment cal realitzar amb 
App Inventor 2. Seguiu la guia molt atens i no us salteu cap pas, ja que és necessari que 
s’entengui tot per a poder dur a terme el projecte.  

http://appinventor.mit.edu/explore/displaying-maps.html [Referència: (MIT App Inventor)] 

 
Figura 66: Localització al mapa (Elaboració pròpia). 

Respon a les preguntes: 
 

Una vegada llegit, realitzat i analitzat el document previ, és moment de començar amb les 
activitats prèvies al projecte a realitzar. Per tant, tenint en compte l’enunciat de la part inferior, 
les feines a realitzar són les següents: 

1. Crea l’algoritme de l’exercici esmentat. 
2. Genera el diagrama de flux de l’algoritme dissenyat a l’exercici anterior. 

 
Enunciat de l’exercici: 

L'exercici tracta en dissenyar i programar una aplicació que permeti marcar mitjançant 
geolocalització les biblioteques que tenim al nostre entorn, és a dir, l'aplicació ha de fer servir el 
sensor d'ubicació per a que l'usuari sàpiga en tot moment quina és la seva posició i llavors es 
mostrin al mapa les localitzacions de les biblioteques més properes. Altrament, s'han de poder 
emmagatzemar noves posicions de biblioteques, esborrar alguna localització que ja no hi sigui, 
mostrar la ubicació actual i sortir de l'aplicació, cadascuna d'aquestes funcionalitats s'executarà 
quan es cliqui el botó corresponent. 

Bona sort!! 
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4.3. Activitat Geolocalització biblioteques– “App Inventor 2 – Programació 
d’aplicacions” 

	

 

Es tracta de dissenyar i programar una aplicació que permeti trobar i mostrar en un mapa de 
Google maps quines són les biblioteques més properes a la ubicació actual. Per tant, cal fer 
servir el sensor d’ubicació vist al previ per a poder mostrar la posició en termes de latitud, longitud 
i altitud. Altrament, l’objectiu d’aquesta activitat és poder realitzar diverses funcionalitats, entre 
elles les següents: 

• Afegir la posició actual a la base de dades TinyDB. 
• Mostrar la posició actual al mapa de Google maps. 
• Mostrar totes les biblioteques guardades a la base de dades TinyDB. 
• Esborrar les ubicacions no vigents. 
• Sortir de l’aplicació. 

 

Seqüència guiada: 
 

Pas previ: Configurar App Inventor 2 i instal·lar MIT AI2 Companion 

Abans de res, cal que vagis a la pàgina d’App Inventor 2 (http://ai2.appinventor.mit.edu/) i 
configuris la plataforma a la teva conveniència, tot seguit, cal que et descarreguis i instal·lis 
l’aplicació MIT AI2 Companion al dispositiu Android per a poder dur a terme l’activitat, o bé, que 
facis ús d’un emulador Android (http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.htm).  
 

Primer pas: Disseny de l’aplicació 

El primer que cal fer és pensar com es pot estructurar la pantalla que l’usuari visualitzarà, tot 
seguit, anem a la pàgina d’App Inventor 2, concretament a la zona de dissenyador, i afegim els 
diferents elements al visor, tal i com es mostra a la imatge següent: 

  
Figura 67: Disseny aplicació Geolocalització (Elaboració pròpia).  
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Segon pas: Anomenar els components 

Una vegada disposem de tots els elements a la pantalla visor (“Viewer”), cal anomenar-los per a 
facilitar la interpretació a l’hora de programar l’aplicació, ja que segons el nom que tingui cada 
component o etiqueta no sabrem a que fa referència. Per tant, seleccionem cadascun dels 
elements i cliquem a “Rename” per a canviar el nom atorgat per la plataforma, quedant de la 
següent manera:  

    
Figura 68: Nom de cada component de l’aplicació (Elaboració pròpia). 

 

Tercer pas: Programació de l’aplicació 

Amb el disseny ja elaborat i l’anomenament de cadascun dels elements que constitueixen 
l’aplicació, és el moment de programar. Per tant, cal anar a la zona de blocs i realitzar un 
programa que compleixi les condicions esmentades al principi del document. Inicialment, cal 
declarar les variables que es necessiten:  

 
Figura 69: Variables (Elaboració pròpia).  

 

Tot seguit, ja és moment de realitzar la programació per a saber quina és la nostra posició actual 
i la funcionalitat de cadascun dels botons. 

 



El pensament computacional a secundària - Annex 

	

74	

 
Figura 70: Inicialització del programa per a saber la posició (Elaboració pròpia).  

 

 
Figura 71: Programació botó afegir (Elaboració pròpia).  

 

 
Figura 72: Programació botó mostrar (Elaboració pròpia).  
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Figura 73: Programació botó esborrar (Elaboració pròpia).  

 

 
Figura 74: Programació botó sortir (Elaboració pròpia).   

 

Seqüència a realitzar: 
 

Amb el document guiat s’ha elaborat part de l’aplicació de Geolocalització, s’ha dissenyat la seva 
estructura i funcionalitat, i s’ha començat a programar l’aplicació. Per tant, ara és moment de que 
vosaltres finalitzeu el programa, es tracta d’elaborar la programació necessària per a mostrar al 
mapa totes les biblioteques guardades a la base de dades de l’aplicació. Aquesta visualització 
s’ha de fer a través d’un visor web que carrega un fitxer elaborat per l’aplicació en el moment de 
fer clic al botó biblioteques. 

Un cop finalitzada l’activitat, cal analitzar com es podria programar aquesta aplicació mitjançant 
Java, d’aquesta manera fem un pas més a l’aprenentatge realitzat al llarg del curs. En aquest 
cas la metodologia utilitzada serà de classe inversa, ja que vosaltres mateixos sereu els que 
haureu d’investigar com es podria realitzar. 
 

Com realitzar l’entrega: 
 

Cal descarregar els 2 fitxers de l’aplicació generada des del programa App inventor 2, el primer 
(“.aia”), fent clic a l’opció “Projects” del menú superior i seleccionant “Export selected project 
(.aia) to my computer”, i el segon fitxer (.apk), fent clic a l’opció “Build” del menú superior i 
seleccionant “App (save .apk to my computer)”. Els dos fitxers generats s’han d’emmagatzemar 
amb els noms següents:  

Cognom_Nom_Geolocalització_4ESO.aia i Cognom_Nom_Geolocalització_4ESO.apk. 

   
Figura 75: Indicacions per a descarregar un fitxer a App Inventor 2. 
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Tanmateix, un cop descarregats els fitxers cal desar-los a l’espai anomenat “Programació 
aplicació de Geolocalització amb App Inventor 2” dintre del tema “Programació d’aplicacions”, 
abans de la data indicada com a venciment. 
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