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Annex 1: Programació de la Unitat Didàctica “Programació d’aplicacions mòbils”. Avaluació i 
Rúbriques. 

1.Programació de la unitat didàctica: Objectius, competències bàsiques, criteris d’avaluació, seqüenciació i 
temporització. 
 

El següent quadre mostra un resum dels objectius didàctics que es pretenen assolir i la seva relació amb les competències bàsiques de l’ESO  i els 
criteris d’avaluació. També ens indica la seqüenciació i la temporització prevista de les diferents tasques de la unitat. 

 

GRUP CLASSE DURADA PERIODE CURS ESCOLAR MESTRE/A 

4t d'ESO 20 hores Tercer Trimestre 2015/16 E.V.I. 

ÀREES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Informàtica Programació d’aplicacions mòbils 
Aquesta unitat té com a objectiu explicar els conceptes bàsics de programació i alguns 
dels components de l’App Inventor, amb l’objectiu final de què  l’alumne sigui capaç de 
dissenyar i crear la seva pròpia App. 
 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Enumerar les funcionalitats i característiques de l’App Inventor. 
 

3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

1. Enumerar les funcionalitats i 
característiques de l’App Inventor. 
 

Identificar les parts de l’entorn de treball i la seva funció. 3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 

2. Identificar les parts de l’entorn de 
treball i la seva funció. 



Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

5 

 

7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

Identificar els objectes disponibles, la seva funció, les seves propietats, 
mètodes i events. 

3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

3. Identificar els objectes disponibles, la 
seva funció, les seves propietats, mètodes 
i events. 

Utilitzar els blocs de codi per definir el comportament dels objectes. 3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

4. Utilitzar els blocs de codi per definir el 
comportament dels objectes. 

Aplicar els conceptes bàsics de programació. 3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

5. Aplicar els conceptes bàsics de 
programació. 

Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que 
passi per la recerca d’informació, el disseny, la planificació, el 
desenvolupament, les proves  i l’avaluació d’aquesta solució. 

3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 
8. Competència social i ciutadana. 

6. Resoldre i identificar problemes 
tecnològics proposant una solució que 
passi per la recerca d’informació, el 
disseny, la planificació, el 
desenvolupament, les proves  i l’avaluació 
d’aquesta solució 

Publicar els treballs en format de pàgina web: 1. Competència comunicativa lingüística i 7. Publicar els treballs en format de pàgina 
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Utilitzar el Site de Google per presentar la documentació que 
s’haurà de realitzar en les diferents activitats. 

 

audiovisual. 
2. Competència Artística i cultural. 
3. Tractament de la informació i 
competència digital. 
5. Aprendre a aprendre 
6. Autonomia i Iniciativa personal 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

web. 

Descriure els diferents apartats de la memòria d’un projecte tecnològic. 
 

1. Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual. 
5. Aprendre a aprendre 
7. Coneixement i la interacció amb el món 
físic. 

8. Descriure els diferents apartats de la 
memòria d’un projecte tecnològic. 
 

 

 
Conceptes 
 

 Què és l’App Inventor i per a què serviex.  
 L’entorn de treball de l’App Inventor. 

 
 La finestra de gestió de projectes. 
 La finestra de disseny de pantalles. 
 La finestra de definició del comportament dels objectes (mitjançant el codi basat en Blocs). 

 
 Components disponibles, funcionalitat, propietats, mètodes i events: 

 
o Objectes per definir la interfície d’usuari i les seves propietats per determinar el seu comportament i aparença. 
 

 Blocs de programació i la seva funció: 
o Blocs de Control 
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o Blocs de Variables  
o Blocs de Procediments. 

 
 Elaboració d’un portafoli de la Unitat en format de pàgina web amb Google Sites. 

 
Procediments 
 

 Com utilitzar l’App Inventor per crear aplicacions per a mòbils: 
 

o Com crear i modificar pantalles. 
o Com crear i modificar blocs de codi. 

 
Actituds i Aptituds 
 

1. L'ús responsable de l'ordinador. 
2. Es fomenta la creativitat. 
3. Aprendre a treballar en equip. 
4. Aprendre a planificar i gestionar les tasques seves i de la resta de membres de l’equip. 

 

 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIAL ORGANITZACIÓ 
GRUP/INDIV 

TEMPS CRITERIS 
AVAL. 

Total Activitats Inicials: 3 Sessions 

INICIALS Comunicació dels objectius de la unitat i dels criteris 
d'avaluació. 

 Tot el grup 10' - 

Introducció a l’App Inventor i instal·lació de l’emulador 
d’Android. 

Apunts del Site Tot el grup 20' 1 
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L’entorn de Treball de l’App Inventor. Apunts del Site Tot el grup 30' 2 

Repàs de la sessió anterior. Apunts del Site Tot el grup 10' - 

Objectes per definir la interfície d’usuari. Apunts del Site Tot el grup 20’ 3 

El llenguatge de Blocs: Variables, blocs de control de 
condició i iteració, blocs de procediment i funció 

Apunts Tot el grup 20’ 4, 5 

Presentació de l’activitat 1, formació de grups (3 o 4 
alumnes) 

Activitat 1 del Site Tot el Grup 10’ - 

Creació del Site per al Portafoli de la Unitat. Descriure què 
ha de contenir i com s’ha d’organitzar. 

Apunts del Site Grup 60’ 7, 8 

Total Activitats Desenvolupament: 6 Sessions 

DESENVOLUPAMENT Realització de l’activitat 1 Activitat 1 del Site Grup 120’ 1,2,3,4,5,6,7 

Explicació dels objectes, propietats, mètodes i events que 
es faran servir a l’Activitat 2 

Apunts del Site Tot el Grup 30’ 3, 4, 5 

Realització de l’Activitat 2 Activitat 2 del Site Grup 90’ 1,2,3,4,5,6,7 

Explicació dels objectes, propietats, mètodes i events que 
es faran servir a l’Activitat 3 

Apunts del Site Tot el Grup 30’ 3, 4, 5 

Realització de l’Activitat 3 Activitat 3 del Site Grup 90’ 1,2,3,4,5,6,7 

Total Activitats Desenvolupament: 11 Sessions 

SÍNTESI Realització de la activitat final (Construcció d’una App) Projecte del Site Grup 3 
setmanes 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Presentació de les Apps a classe - Tot el Grup 90’ - 

Autoavaluació i avaluació dels companys, avaluació de la 
unitat 

Formularis de 
Google 

Tot el Grup 30’ - 

Taula 1: Quadre Resum de la Unitat Didàctica “Programació d’aplicacions mòbils”. 
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2.Avaluació de la unitat didàctica i Rúbriques 
 
Per avaluar proposo les següents ponderacions i rúbriques a mode orientatiu. 
 

2.1 Ponderacions 
 
Ponderació de les Activitats a realitzar dins la unitat didàctica: 
 

Activitat Ponderació 

Activitat 1 
(App i documentació a entregar al portafoli) 

15% 

Activitat 2 
(App i documentació a entregar al portafoli) 

15% 

Activitat 3 
(App i documentació a entregar al portafoli) 

15% 

Activitat Final 
(App, documentació a entregar al portafoli i presentació de l'App) 

40% 

Autoavaluació i coavaluació del companys, avaluació de la unitat 5% 

Actitud  
(Comportament a l’aula i  activitats addicionals) 

10% 

Taula 2: Quadre resum de la ponderació de les activitats. 

 

Ponderació de les tasques a realitzar dins de cada activitat: 



Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

10 

 

Activitat Ponderació 

App 70% 

Portafoli: Reflexions i enllaços als fitxers requerits. 30% 

Taula 3: Quadre resum de la ponderació de les tasques dins de cada activitat. 

 

Ponderació de les tasques a realitzar dins del projecte final: 

Activitat Ponderació 

App 40% 

Memòria del projecte 20% 

Presentació de l'App 20% 

Seguiment de projecte 10% 

Autoavaluació i coavaluació dels companys 10% 

Taula 4: Quadre Resum de la ponderació de les diferents tasques del projecte. 
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2.2 Rúbriques 
 

2.2.1 Rúbrica per avaluar les Apps: 
 

Criteri Fluix Bé Molt bé 

Disseny de la pantalla. 

(Usabilitat) 

Els objectes no estan alineats 

correctament o no tenen un ordre 

correcte. 

Objectes alineats correctament, 

però el disseny de la pantalla és 

fluix. 

Objectes correctes i disseny de la 

pantalla correcte. 

Ús correcte dels blocs de codi. 

No els han utilitzar correctament. (per 

exemple hi ha codi innecessari, 

variables innecessàries o mal 

declarades) 

Els han utilitzat més o menys bé. Els han utilitzat correctament. 

Ús correcte dels objectes de 

pantalla. 

No han fet servir els objectes que calen 

per fer l'activitat. 

(per exemple: han fet servir de més o 

de menys) 

Els han fet servir correctament però 

amb algun error (exemple: falta 

l'alineació dels objectes a pantalla) 

El han fet servir correctament. 

L’aplicació funciona. No funciona correctament. Funciona, però amb algun error. Funciona correctament. 

Documentació al Portafoli. 

No s'han fet les reflexions que es 

demanaven o no s'han penjat els 

enllaços a l'App. 

S'han fet les reflexions, però  són 

incompletes. S'han penjat els 

enllaços a l'App. 

S'han fet les reflexions i s'han 

penjat els enllaços a l'App 

correctament. 

Taula 5: Rúbrica per avaluar les Apps. 

 
Per a l'activitat final, a més es tindrà en compte: 
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Criteri Fluix Bé Molt bé 

Originalitat de l'App. 
L'App és una copia total d'una altra de 

la Web. 

L'App és una copia parcial d'algunes 

Apps de la Web. 
L'App és molt original. 

Ús d'objectes. 
Els objectes que fa servir són molt 

senzills. 
Fa servir algun objecte complicat. 

Fa servir objectes complicats com 

els sensors, els localitzadors, 

multimèdia, la base de dades ... 

Complexitat. 

La funcionalitat de l'App és bàsica. 

(Per exemple: només fa fotos, o només 

dibuixa ...) 

L'App conté més d'una 

funcionalitat, però no són 

complexes. 

L'App conté funcionalitats 

complicades i senzilles. 

Taula 6: Característiques addicionals per al projecte. 

 
El professor hauria de fer aquesta avaluació, com a mínim dues vegades, la primera avaluació seria per guiar els alumnes en la construcció de l'App 
(per exemple a la meitat de la fase de construcció de l'App), i una última al final del projecte. 
 

2.2.2 Rúbrica per avaluar la memòria del projecte: 
 
 

Criteri Fluix Bé Molt bé 

Organització 
Organització incorrecte dels apartats o 
manquen alguns. 

Organització correcte dels apartats. 
Organització correcte dels apartats 
i molt ben presentats. 

Contingut 

Incomplet, ha cobert el contingut de 
manera superficial, però amb poques 
reflexions i escasa bibliografia. 
 

Complet , ha cobert  el contingut 
amb reflexions i bibliografia. 
 

Complet , ha cobert correctament 
el contingut, hi ha profunditat en 
les reflexions i la bibliografia és 
molt complerta i valorada. 
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Criteri Fluix Bé Molt bé 

 

Comunicació 

 a presentat idees pròpies de manera 
disconexa i fragmentada amb molts 
errors gramaticals. 
 

Clara i reflexiva, amb un nivell 
permissible d errors de sintaxis i 
ortografia  i alguns defectes de 
lògica i organització en els 
arguments que interfereixen 
parcialment amb el missatge. 

Clara, correcta, organitzada, 
reflexiva i atractiva; demostra 
competències lingüístiques, amb 
arguments molt ben 
desenvolupats, amb pocs o cap 
error de sintaxi i ortografia. 

Qualitat Visual i Tècnica 

Inadequat ús del elements visuals que, 
a causa del excés o defecte, 
impedeixen la comprensió del 
missatge. Problemes tècnics que 
impedeixen l accés a moltes les 
informacions. 

Adequat ús del elements visuals 
però hi ha alguns elements que 
impedeixen la comprensió del 
missatge o l accés a algunes de les 
informacions. 
 

Adequat ús del elements visuals 
que faciliten la comprensió del 
missatge i l accés a les 
informacions, fent- lo atractiu, 
interessant i original. 
 

Recerca i idees 
No han fet pràcticament recerca, i han 
fet el primer que se'ls ha acudit. 

Han fet recerca, però no exhaustiva. 

Es nota que han investigat molt 
per obtenir idees de l'App a 
construir. Es nota una idea molt 
treballada. 

 Planificació 
La planificació feta no contemplava 
totes les tasques a realitzar. 

La planificació contemplava totes 
les tasques, però algunes no 
estaven ben planificades. 

La planificació contemplava totes 
les tasques i estaven ben 
planificades. 

Prototip 
El prototip de l'App no es correspon  
amb l'App desenvolupada. 

El prototip de l'App es correspon  
més o menys amb l'App 
desenvolupada. 

El prototip de l'App es correspon  
perfectament amb l'App 
desenvolupada. 

Diari No han fet reflexions diàries. 
Han fet reflexions diàries, però de 
poca qualitat. 

Reflexions diàries i amb 
profunditat. 
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Criteri Fluix Bé Molt bé 

Proves i Avaluació 
No han fet moltes proves i no han 
avaluat correctament el projecte. 

Han fet proves i han avaluat el 
resultat correctament. 

Han fet proves i han avaluat el 
resultat correctament. Han fet, 
com a mínim, una proposta de 
millora. 

Conclusions Poca reflexió sobre el projecte. Conclusions correctes. 
Conclusions perfectes demésamb 

molta reflexió fruit del 
treball de recerca realitzat. 

Referències i Annexes Referències mal fetes i sense annexes. 
Referències correctes, però sense 
annexes. 

Referències correctes i amb 
informació complementària 
coherent als annexes. 

Taula 7: Rúbrica per avaluar la memòria del projecte. 
 

 

2.2.3 Rubrica per al seguiment del projecte: 

 
El professor fa aquesta avaluació, en cada fase del projecte (des de la pluja d'idees fins a la construcció i proves de l'App). Alhora que la va comentant 
amb cada membre del grup per orientar-los en la seva evolució dins del projecte. 
 
 

Aspecte a valorar (1 poc , 4 molt) Alumne 1 Alumne 2 ... Observacions 

Predisposició per entendre el requeriment     

Capacitat per identificar el que saben, el que volen saber i 
on cercar-ho 

    

Capacitat per repartir-se les tasques     

Grau de compliment en l’execució de la tasca encomanada     
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Aspecte a valorar (1 poc , 4 molt) Alumne 1 Alumne 2 ... Observacions 

Capacitat per presentar la tasca individual als altres membres del grup     

Capacitat per escoltar i recollir les cerques del altres membres del grup     

Capacitat de generar idees     

Qualitat de la idea personal     

Capacitat d'exposar idees pròpies     

Capacitat d’arribar a acords i prendre decisions consensuades     

Capacitat de sintetitzar la informació     

Grau de compliment de les tasques assignades     

Capacitat de valorar el resultat final     

PUNTUACIÓ TOTAL      

Taula 8: Rúbrica per al seguiment del projecte. 

 
 

2.2.4 Rúbrica per a l'autoavaluació i la coavaluació 

 
Aquesta avaluació l'han de fer els alumnes per a cada membre del grup i per a ells mateixos. 
 

Aspecte a valorar (1 poc , 4 molt) Alumne 1 Alumne 2 ... Observacions 

Assisteix a classe     

Capacitat per identificar el que sap, el que vol saber i on cercar-ho     

Grau de compliment en l’execució de la tasca 
encomanada 

    

Acaba a temps les tasques que se li assignen     
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Aspecte a valorar (1 poc , 4 molt) Alumne 1 Alumne 2 ... Observacions 

Capacitat d’exposar idees pròpies     

Tolerància a les crítiques constructives     

Fa crítiques constructives, respectant als altres membres del grup     

Capacitat de generar idees     

Participa en les discussions de grup     

Domina la matèria que es discuteix      

Aporta idees que ajuden a avançar en el projecte     

S'esforça i s'interessa en què el projecte avanci     

Ajuda als altres membres del grup sempre que pot     

PUNTUACIÓ TOTAL      

Taula 9: Rúbrica per a l'autoavaluació i la coavaluació. 

 

 e fet un formulari de Google perquè sigui més fàcil d’omplir per als alumnes, i més fàcil de corregir per al professor:  
https://docs.google.com/forms/d/1xLf5QvlG_ewfmFAJTM2TPAc-W2lXW7nOTi5VseAIhA8/viewform 
 

2.2.5 Rúbrica per a l'avaluació de la unitat 
 

Aquesta avaluació la faran els alumnes al final de la unitat. 
 

Aspecte a valorar (1 poc d'acord , 4 molt d'acord) Puntuació 

M'agrada la programació d'Apps.  

Amb la unitat he incrementat el meu interès per la programació d'Apps.  

M'agrada aquesta metodologia d'aprendre (amb problemes i projectes).  

https://docs.google.com/forms/d/1xLf5QvlG_ewfmFAJTM2TPAc-W2lXW7nOTi5VseAIhA8/viewform
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Aspecte a valorar (1 poc d'acord , 4 molt d'acord) Puntuació 

Amb aquesta metodologia he après més que amb metodologies tradicionals.  

No canviaria res d'aquesta unitat. 
(Es poden posar observacions). 

 

M'ha costat seguir el ritme de les activitats.  

Considero que haurien d'haver més activitats i explicacions abans del projecte final.  

El projecte ha sigut un bon repte, m'ha motivat molt.  

M'hauria agradat tenir més temps per poder fer una App millor.  

M'agrada treballar en equip, és la millor manera d'aprendre.  

El seguiment del projecte, per part del professor ha sigut correcte, i les seves recomanacions ens han ajudat molt.  

Taula 10: Rúbrica per a l'avaluació de la unitat. 

 
He fet un formulari de Google perquè sigui més fàcil d’omplir per als alumnes, i més fàcil de corregir per al professor:  
https://docs.google.com/forms/d/12gdRVTwI_p4fw-yCmHCCMal3l0JX2i8_qKqEkhEa3tc/viewform 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/12gdRVTwI_p4fw-yCmHCCMal3l0JX2i8_qKqEkhEa3tc/viewform


Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

18 

 

Annex 2: Guia Docent i Activitats 
 

1.Activitat Prèvia: Elaboració del Portafoli 

1.1.Objectius 
 

 Utilitzar el Site de Google per presentar la documentació que s’haurà de realitzar en 

les diferents activitats. 

 Descriure els diferents apartats de la memòria d’un projecte tecnològic. 

 

1.2.Material i Recursos 
 
Enllaç a l'activitat dins del Site de l'alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/elaboracio-del-portafoli 
 
Enllaç a l'exemple del portafoli: 
https://sites.google.com/site/portafoliappinventorgrupxx/home 
 

1.3.Enunciat  
 
Heu de crear un Site amb GoogleSites que el pugui llegir tothom i on tindreu tot el material de 
les Activitats que farem. 
 

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/elaboracio-del-portafoli
https://sites.google.com/site/portafoliappinventorgrupxx/home
https://sites.google.com/
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Figura 1:Creació del Site del Portafoli. 

 
Li poseu el nom que vulgueu, però la ubicació del Site (la URL) ha de ser 
"portafoliappinventorgrupXX" on XX és el número del vostre grup. 
 
El disseny li podeu posar el que més us agradi, però no feu servir cap plantilla perquè us crearà 
moltes pàgines que no necessitem. 
 
L'estructura que ha de tenir, així com la informació que heu de presentar és la següent: 
 



Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

20 

 

 
Figura 2: Estructura del Portafoli. 

 
Podeu veure el exemple amb el detall del que s'ha de presentar en cada apartat en el següent 
enllaç https://sites.google.com/site/portafoliappinventorgrupxx/home. 
 
Contingut de cada part 
 

 Presentació: Presentació dels membres de l'equip. 

 Diari de les activitats: Per a cada activitat haureu de crear una pàgina on entregareu el 

fitxer .apk i el .aia, haureu de posar un enllaç a dins de l'activitat corresponent i fer una 

reflexió sobre la mateixa. Els fitxers els podeu carregar al drive i compartir l'enllaç al 

Site. 

 Projecte “Construïm la nostra App”: Introducció i memòria del projecte. 

 Introducció: Descripció del projecte. S'exposen els objectius del treball. No ha de 
donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les 
recomanacions. 

 Memòria: Recerca, Pluja d’idees i selecció de la millor, materials necessaris, 
planificació del treball, prototip, diari de la creació de l’App. proves avaluació, 
conclusions i recomanacions, referències i annexes. 
o Recerca: Tot el treball de recerca que hagueu fet per arribar a les diferents 

idees. Ex: mirar Apps fetes, les idees que heu tret; consultes a 
professionals/altres persones … 

https://sites.google.com/site/portafoliappinventorgrupxx/home
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o Idees: Expliqueu les diferents idees que heu tingut i quina és la seleccionada. 
Justifiqueu perquè heu seleccionat aquesta i no una altra. 

o Materials necessaris: Indicar les aplicacions informàtiques que heu fet servir 
per crear l'App i qualsevol material que hagueu fet servir. 

o Planificació: Identificar les tasques necessàries per realitzar el projecte i 
planifiqueu la seva duració. 

o Prototip: Prototip de l'app amb Balsamiq: disseny de les pantalles. 
o Diari de creació: Es redactaran tots el passos fets per crear l'App indicant 

l’ordre en què s’han fet. Des del disseny de pantalles fins a la programació ... 
Es posaran reflexions amb el que s'ha après i sobre els problemes sorgits i com 
s'han resolt. 

o Proves: Les proves que hagueu fet, si us han portat a modificacions, quines i 
per què. 

o Avaluació:  eu d’avaluar l App feta i tot el projecte, si creieu que es podria 
millorar i com. 

o Conclusions i Recomanacions: Les conclusions són les deduccions fetes com a 
conseqüència de la investigació. I les recomanacions indiquen accions futures 
que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna 
experiència feta durant l'elaboració del treball. 

o Referències: És una relació de totes les fonts consultades -llibres, articles, 
vídeos, webs ...- per fer el treball. 

o Annexes: Material complementari, documentació d’interès, manual d usuari 
de l'App ... Enllaç als fitxers de l'App .apk i .aia. 

  



Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

22 

 

2.Activitat 1: Ada Lovelace i els conceptes bàsics de programació 

2.1.Objectius 
 

 Aplicar els conceptes bàsics de programació fent servir l'App Inventor.  
 Identificar els objectes de l'App Inventor (i les seves propietats) necessaris per definir 

la interfície gràfica:  

 TextBox. 

 Image. 

 Label. 

 Button. 

 Horizontal Arrangement. 

 
 Identificar els blocs de codi necessaris per definir el comportament de l'App, tant els 

mètodes com els events. 

 Event Click del Botó. 

 Procediments. 

2.2.Material i Recursos 
 

Enllaç a l'activitat dins del Site de l'alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitat-1. 
 
Enllaç al codi font amb la solució de l'Activitat: 
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNdXZPaHZCWW9JRVk/view?usp=sharing. 
 

2.3.Enunciat  
 

Coneixeu l'Ada Lovelace?  
 
Va néixer el 10 de desembre de 1815 i en poc temps va fer una sèrie de feines que l' han 
convertit en una pionera, no només com a dona avançada al seu temps (quan l'àmbit científic 
era masculí) sinó com autora d' un legat que encara és vigent. 
Ada Lovelace està considerada com la primera ment en concebre un programa informàtic (un 
segle abans que realment fossin creats). 
 

 
Figura 3: Ada Lovelace. 

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitat-1
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNdXZPaHZCWW9JRVk/view?usp=sharing
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Cerqueu a Internet quins dos conceptes bàsics de programació introdueix Ada lovelace i feu 
un exemple d'aquests dos conceptes amb l'App Inventor. 
 
Indicacions 

 Cerqueu el dos conceptes. 

 Averigueu el que són i perquè es fan servir. 

 Feu una App que els utilitzi: 

 Identifiqueu els objectes necessaris per definir l'interfície d'usuari (heu de 

definir què es mostrarà a la pantalla i quines seran les entrades que haurà de 

fer l'usuari). 

 Identifiqueu els blocs de codi necessaris per determinar el comportament dels 

objectes (Blocs de variables, de control i/o de procediments) 

 
Què hem d'entregar? 
 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 

 

 
Figura 4: Exemple de com ha de quedar, al menú del Site,  la pàgina de l’Activitat. 

 

2.4.Atenció a la Diversitat 
 
Per fer més senzilla aquesta activitat podem donar més ajuda a l'alumne sobre l'ús dels bucles i 
les subrutines. 
 
Exemple d'ajuda per fer-la més senzilla: explicar, amb pseudocodi, com podem multiplicar dos 
números mitjançant sumes: 
 

variable a 

variable b 

 

i=1 

resultat=0 

mentres i <= b 
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 resultat = resultat + a 

 i=i+1 

fi mentres 

 

També els podem dir que un event es pot considerar una subrutina, perquè no hagin de crear 

un procediment. Posarien el codi que fa la multiplicació a dins de l'event. 

 

2.5.Guia Professor 
 

El dos conceptes que va introduir l’Ada Lovelace van ser: 
 
Subrutina: Blocs de Procediments que engloben un conjunt d’instruccions, que poden ser 
cridats des de diferents parts del codi (com per exemple des d’un event). 
Bucle: Blocs de Control (Iteracions o Repeticions). 
 
Un exemple de solució podria ser fer la multiplicació de dos números fent servir un bucle: Fent 
la suma B vegades del valor de A. 
 
 

 
Figura 5: Exemple de solució Activitat 1 (Diagrama de Blocs). 
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Figura 6: Exemple de solució Activitat 1 (Objectes de la pantalla). 

 

3.Activitat 2: PaintPot 

3.1.Objectius 
 

 Aplicar els conceptes bàsics de programació fent servir l'App Inventor. 
 Identificar els objectes de l'App Inventor (i les seves propietats) necessaris per definir 

la interfície gràfica i per interactuar amb el dispositiu mòbil: 

 Canvas. 

 Slider. 

 Càmera. 
 

 Identificar els blocs de codi necessaris per definir el comportament de l'App, tant els 
mètodes com els events. 

 Events Dragged i Touched del Canvas. 

 Event PositionChanged de l'Slider. 

 Event AfterPicture de la Càmera. 

 Mètodes DrawLine, DrawCircle i Clear del Canvas. 

 Mètode TakePicture de la Càmera. 
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3.2.Material i Recursos 
 

Enllaç a l'activitat dins del Site de l'alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitats/activitat-2. 
 
Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat:  
https://drive.google.com/open?id=0B_2V0sin1cNNa0lheGpzZmJLekU&authuser=0. 
 

Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat d'ampliació:  
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNb0MxM0E5ekVfT3c/view?usp=sharing. 
 
Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat de reforç:  
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNUkZGYVdVMnJmazA/view?usp=sharing. 
 

3.3.Enunciat  
 
L'App que hem de construir és per fer dibuixos amb el dit sobre una foto. Per defecte posem 
una foto (en aquest cas un gat, però pot ser una altra) i la podem canviar fent més fotos amb 
l'App. 
 
Indicacions 
 
Heu de crear l'aplicació "PaintPot" seguint les següents instruccions: 
1. Aquest vídeo és una introducció a l'aplicació que s'ha de fer: 
https://www.youtube.com/watch?v=ze5-GMv9emA 
2. En aquest vídeo teniu indicacions per dissenyar la pantalla: 
https://www.youtube.com/watch?v=MPbOmbnihrk 
3. Aquest vídeo conté la programació en blocs que s'ha de fer per poder dibuixar cercles i línies: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZYg617KJc4 
4. En aquest vídeo hi ha el codi de blocs que s'ha de fer per poder canviar els color dels cercles 
i les línies: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZYg617KJc4 
5. Aquest vídeo mostra el codi que hem de fer per poder fer cercles de diferent tamany: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9t7TZ7aIg 
6. En aquest vídeo se us indica com afegir una càmera per fer una foto i posar-la de fons: 
https://www.youtube.com/watch?v=-sPo_GN_OSU 
7. En aquest vídeo se us mostra com poder seleccionar el tamany dels cercles mitjançant un 
"slider": 
https://www.youtube.com/watch?v=-sPo_GN_OSU 
 
Què hem d'entregar? 
 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitats/activitat-2
https://drive.google.com/open?id=0B_2V0sin1cNNa0lheGpzZmJLekU&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNb0MxM0E5ekVfT3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNUkZGYVdVMnJmazA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ze5-GMv9emA
https://www.youtube.com/watch?v=MPbOmbnihrk
https://www.youtube.com/watch?v=sZYg617KJc4
https://www.youtube.com/watch?v=sZYg617KJc4
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9t7TZ7aIg
https://www.youtube.com/watch?v=-sPo_GN_OSU
https://www.youtube.com/watch?v=-sPo_GN_OSU
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 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 

 

3.4.Atenció a la Diversitat: Activitats d'Ampliació 
 
1. ¿Creieu que és necessària la variable global dotSize a la solució final de l'App? ¿La podem 
treure? Justifiqueu la resposta. 
2. La imatge es neteja quan fem click al botó "Clear", però ara volem que també ho faci quan 
sacsegem el mòbil. Busqueu quin objecte de l'App Inventor ens permet detectar el moviment 
del mòbil i afegiu els blocs de codi que ens permetin fer això. 
 
Què hem d'entregar? 
 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 
 

3.5.Atenció a la Diversitat: Activitats de Reforç 
 

1.Contruirem un Paintpot diferent: 
 

Objectes necessaris: 
 Una foto en un canvas, sobre la que pintarem. 

 Tres botons per poder escollir el color (vermell, verd o blau). 

 Un botó per netejar la imatge. 

 Un botó per fer fotos. 

 La càmera de fotos (objecte no visible a la pantalla) 

 
Comportament esperat dels objectes: 

 Quan cliquem sobre un dels botons dels colors, el color amb el que es pintarà la 
imatge serà el del botó escollit. 

 Quan toquem el canvas sortirà un text a la posició que hem tocat (per exemple: "Hola", 
però es pot canviar). 

 Quan cliquem el botó de netejar, es netejaran els dibuixos de la imatge. 
 Quan cliquem el botó de fer fotos farem una foto amb el mòbil i es posarà al canvas. 
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Figura 7: Exemple de Solució de l’activitat de reforç. 

 

Què hem d'entregar? 
 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 

3.6.Guia Professor 
 

Abans de fer l’activitat, hem d’explicar als alumnes els objectes, propietats, mètodes i events 
que faran servir: 
 
Components de la Pantalla 
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Figura 8: Components de Pantalla. 

 
 

○ Canvas: és un objecte  que permet dibuixar a sobre i fer animacions. Per veure les 

propietats, events i mètodes en detall aneu aquí. 

○ Horizontal Arrangement: és un objecte que ens permet organitzar altres objectes 

horizontalment (un al costat de l'altre). Per més detall aneu aquí. 

○ Slider: és un objecte semblant a una barra de desplaçament. I ens permet determinar 

valors diferents en funció de la seva posició. Per més detall de les propietats i events 

aneu aquí. 

○ Càmera: és un objecte invisible (no es veu quan l'App està executant-se) que ens 

permet fer fotos amb el mòbil. Per més detall de les propietats, mètodes i events aneu 

aquí. 

○ Label: són objectes per mostrar text. Per més detall aneu aquí. 

○ Button: és un object que permet detectar clicks. Per més detall sobre les propietats i 

els events aneu aquí. 

 
Blocs de Codi 
 
¿Com dibuixem les línies? 
 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/animation.html#Canvas
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/layout.html#HorizontalArrangement
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Slider
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/media.html#Camera
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Label
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Button
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Figura 9: Blocs de codi per dibuixar les línees. 

 
L'event Dragged del canvas es produeix quan arrosseguem el dit per la pantalla, des de una 
posició inicial (PrevX i PrevY) fins a una posició final (CurrentX i CurrentY). Aquestes 
coordenades determinen la línia a dibuixar. 
 
¿Com dibuixem els cercles? 
 

 
Figura 10: Blocs de codi per dibuixar els cercles. 

 

Quan toquem la foto (event touched del canvas) s'ha de dibuixar un cercle de mida variable 
segons la barra de desplaçament (slider). La variable global (la podem fer servir en qualsevol 
bloc de codi) dotSize ens indica el valor del desplaçament. 
Els paràmetres X i Y de l'event touched del canvas ens indiquen la posició de la pantalla que 
hem tocat. Per dibuixar el cercle hem de cridar al mètode del canvas "DrawCircle", li pasem la 
posició que hem tocar i el radi del cercle que ha de dibuixar i li diem que 'ompli' el cercle 
(fill=true). 
 
Quan desplacem l'slider hem de canviar el radi del pròxim cercle que s'ha de dibuixar, i per 
això canviem el valor de la variable global. 
 
¿Com canviem el color de les línies i dels cercles? ¿Com netegem totes les línees i els cercles? 
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Figura 11: Blocs de codi per canviar els colors i netejar la foto. 

 
Per canviar els colors dels dibuixos del canvas, hem de fer servir els butons que hem posat per 
a cada color, i programar l'event click del corresponent butó. La propietat del canvas que 
permet canviar el color del pinzell és "PaintColor", i és a aquesta propietat a la que assignarem 
els diferents colors. 
 
Per netejar la imatge cridarem el mètode "Clear" del canvas. 
 
¿Com farem una foto i l'assignarem al canvas? 
 

 
Figura 12: Blocs de codi per posar una foto de la càmera. 

 
Per fer una foto hem de programar l'event click del botó de fer una foto i cridar el mètode de 
la càmera de "TakePicture" perquè obri la càmera de fotos del mòbil. La foto que fem es 
guarda al objecte de la càmera i es passa com a paràmetre a l'event "AfterPicture" i és en 
aquest event on assignem la nova foto al canvas (propietat del canvas BackgroundImage). 
 
Atenció a la Diversitat: Activitats d'Ampliació 
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1. ¿Creieu que és necessària la variable global dotSize a la solució final de l'App? ¿La podem 
treure? Justifiqueu la resposta. 
 
No és necessària. Per obtenir la posició de la barra de desplaçament, podem accedir 
directament a la propietat de l’slider “ThumbPosition”, sense haver de programar l’event de 
l’slider per obtenir aquesta posició i assignar-la a la variable global. 
 

 
Figura 13: Blocs de codi per treure la variable innecessària. 

 
 auríem d’esborrar la variable global “dotSize” i el bloc de codi que programa l’event 
“PositionChanged” de l’slider. 
 
Per posar un valor incial (de 10) a la posició de la barra de desplaçament podem fer-ho a la 
propietat de l’objecte en la finestra de disseny: 
 

 
Figura 14: Propietats de l'objecte slider. 
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2. La imatge es neteja quan fem click al botó "Clear", però ara volem que també ho faci quan 
sacsegem el mòbil. Busqueu quin objecte de l'App Inventor ens permet detectar el moviment 
del mòbil i afegiu els blocs de codi que ens permetin fer això. 
 
Per poder detectar el moviment del mòbil necessitem l’objecte “AccelerometerSensor”, que 
ens permet detectar quan el mòbil s’ha sacsejat amb l’event “Shaking”.  em d’afegir aquest 
objecte i programar l’event perquè netegi el canvas: 
 

 
Figura 15: Objecte no visible «AccelerometerSensor». 

 

 
Figura 16: Programació del l'event per netejar la foto. 

 
 

Atenció a la Diversitat: Activitats de Reforç 
 
1. Contruir un Paintpot diferent. 
 
(A l’enunciat detallem els objectes que necessitarem i els events que haurem de programar). 
 
Aquesta activitat és més senzilla, ja que hem tret la barra de desplaçament, l’event 
d’arrossegar del canvas i la complexitat de calcular les posicions per fer les línies i el dibuix del 
cercle. L’únic que s’ha de dibuixar és text a la posició que es toca: 
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Figura 17: Bloc de codi de l’event Touched, per escriure text a posició tocada. 

 
 

4.Activitat 3: On és el meu amic? 

4.1.Objectius 
 

 Aplicar els conceptes bàsics de programació fent servir l'App Inventor. 
 Identificar els objectes de l'App Inventor (i les seves propietats) necessaris per definir 

la interfície gràfica i la comunicació amb el dispositiu mòbil: 

 Activity Starter (Propietats: Action, ActivityClass, ActivityPackage, DataUri). 

 Texting. 

 Phone Number Picker. 

 Location Sensor. 
 

 Identificar els blocs de codi necessaris per definir el comportament de l'App i la 
comunicació amb el dispositiu mòbil: 

 Event LocationChanged del LocationSensor. 

 Event MessageReceived del Texting. 

 Event AfterPicking del PhoneNumberPicking. 

 Mètode SendMessage del Texting. 

 Mètode StartActivity de l'ActivityStarter. 

 

4.2.Material i Recursos 
 
Enllaç a l'activitat dins del Site de l'alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitats/activitat-3. 
 
Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat:  
https://drive.google.com/open?id=0B_2V0sin1cNNR2R5YzlzQVBKTFE&authuser=0. 
 

Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat d'ampliació:  
https://drive.google.com/open?id=0B_2V0sin1cNNR0ZQcm1RU1dDZTg&authuser=0. 
 
Enllaç al codi font amb la solució de l'activitat de reforç:  

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/activitats/activitat-3
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https://drive.google.com/open?id=0B_2V0sin1cNNM1QteUdHUm04eGs&authuser=0. 
 

4.3.Enunciat  
 
Imagineu que teniu un amic estranger que ha vingut a veure-us, cada dia voleu portar-lo a un 
lloc diferent, però primer voleu arribar vosaltres per poder preparar la visita i potser alguna 
sorpresa. Aquest amic es perd sovint i no coneix la vostra ciutat, així que li voleu dir a quin lloc 
ha d'anar (que és on esteu vosaltres en aquell moment) i com pot anar-hi. 
 

 
Figura 18: Exemple, al Maps, de com arribar al vostre amic. 

 
Per solucionar aquest problema heu pensat crear una App amb la que podeu enviar la vostra 
posició al vostre amic, i ell pot veure com arribar fins a vosaltres al Google Maps. 
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Figura 19: Com ha de funcionar l'App. 

 
 
Indicacions 
 
El primer que heu de fer és crear la pantalla: 
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Figura 20: Disseny de la pantalla. 

 
 
La ubicació del meu amic per defecte li podeu posar una adreça i unes coordenades. S'han de 
crear objectes separats per l'adreça, la latitud i la longitud, tant per a la localització del meu 
amic com per a la meva. 
 
Quan canviem de posició, s'ha de canviar la nostra localització, i quan un amic ens envia un 
sms, s'ha de canviar la seva localització. 
 
Un cop tinguem les coordenades del nostre amic i les nostres, podrem buscar com anar fins a 
ell. 
 
 
Què hem d'entregar? 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 
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4.4.Atenció a la Diversitat: Activitats d'Ampliació 
 
1. Volem guardar l'última localització que ens han enviat de manera que, quan tanquem l'App i 
la tornem a obrir, es carregui aquesta localització per defecte del nostre amic. Podem fer servir 
variables per guardar aquesta informació? Per què? 
 
2. Modifiqueu l'activitat de manera que es pugui guardar de forma permanent l'última 
localització rebuda d'un amic. 
Què hem d'entregar? 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor). 
 

4.5.Atenció a la Diversitat: Activitats de Reforç 
 

1.On estic? Construirem una App que ens mostri l'adreça on estem situats al Google Maps. 
 

Objectes necessaris: 
 

 Etiquetes per mostrar el text. 

 Un botó per obrir el Maps amb la nostra posició. 

 Un objecte Location Sensor, per poder saber l'adreça on estem.  

 Un objecte Activity Starter per obrir el Google Maps. Recordeu posar aquesta 

propietat a l'objecte: 

 Action: android.intent.action.VIEW 
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Figura 21: Disseny de la pantalla. 

 
 

Comportament esperat dels objectes: 
 

 S'ha de carregar l'adreça on estem situats a la pantalla, un cop el sensor detecti el 
canvi de posició. Es produirà l'event "LocationChanged" un cop tingui la posició actual. 
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Figura 22: Resultat esperat a l'emulador de l'App Inventor. 

 
 Quan cliquem sobre el botó "Show it" ens ha de mostar l'adreça al Google Maps: 
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Figura 23: Resultat esperat a l'emulador de l'App Inventor. 

 
 

 
 Figura 24: Blocs de codi per poder obrir l'adreça del Sensor al Google Maps. 

 
Què hem d'entregar? 
 

 Creeu una pàgina per a l'activitat a dins del vostre portafoli amb:  

 Una reflexió sobre l'activitat: què heu après, quines complicacions us heu trobat i 
com les heu resolt. 

 Els enllaços als fitxers .aia i .apk (que els heu de pujar al vostre Drive i compartir-
los amb el professor) 
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4.6.Guia Professor 
 

Abans de fer l’activitat, hem d’explicar als alumnes els objectes, propietats, mètodes i events 
que faran servir: 
 
L'App que hem de construir és per localitzar un amic i saber com arribar fins a ell. El nostre 
amic ens enviarà la seva localització via sms i mitjançant el localitzador del mòbil i el google 
maps podreu veure com arribar fins a ell. 
 
Components de la Pantalla 
 

 
 Figura 25: Components de la Pantalla. 
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 Horizontal Arrangement: és un objecte que ens permet organitzar altres objectes 

horizontalment (un al costat de l'altre). Per més detall aneu aquí. 

 Label: són objectes per mostrar text. Per més detall aneu aquí. 

 Button: és un objecte que permet detectar clicks. Per més detall sobre les propietats i 

els events aneu aquí. 

 Activity Starter: és un objecte que ens permet obrir una altra App (en la nostra 

activitat serà el Maps). Per més detall aneu aquí. 

 Texting: és un objecte que permet enviar i rebre missatges. Per més detall aneu aquí. 

 Phone Number Picker: (nosaltres el tindrem ocult) és per poder escollir un contacte de 

la nostra agenda. Per a més informació aneu aquí. 

 Location Sensor: és un objecte que ens proporciona la localització (latitud, longitud i 

altitud) on ens trobem. Per més detall aneu aquí. 

 
Blocs de Codi i Propietats 
 
¿Com obrim el Google Maps? 
 
Hem de posar els següents valors a les propietats de l'Activity Starter: 
 

 
 Figura 26: Propietats de l'Activity Starter. 

 
 Action: android.intent.action.VIEW 

 ActivityClass: com.google.android.maps.MapsActivity 

 ActivityPackage: com.google.android.apps.maps 

 DataUri: en aquesta propietat posarem l'adreça web amb la què obrirem el 

Google Maps, per exemple: 

http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,

2.1842697 

saddr: Latitud , Longitud (origen) : 41.387015 , 2.170047 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/layout.html#HorizontalArrangement
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Label
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Button
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/connectivity.html#ActivityStarter
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/social.html#Texting
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/social.html#PhoneNumberPicker
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html#LocationSensor
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
http://maps.google.com/maps/?saddr=41.387015,2.170047&daddr=41.4261983,2.1842697
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daddr: Latitud , Longitud (destí) : 41.4261983 , 2.1842697  
(La Latitud i la Longitud han d'anar separades per coma i les coordenades no 
poden contenir comes, si en tenen s'han de canviar per punts) 

 

Per obrir el Google Maps (quan cliquem al botó "HowToGo") haurem de cridar el mètode: 
StartActivity. 
 

 
 Figura 27: Blocs de codi per obtenir l'itinerari al Maps. 

 

Per poder fer proves a les etiquetes de localització del nostre amic, podem posar uns valors 
inicials. 
 

¿Com sabem la nostra posició? 
 

El Location Sensor té un event LocationChanged que es produeix quan la nostra posició canvia 
i ens indica les nostres coordenades actuals: 
 

 
 Figura 28: Blocs de codi per detectar el canvi de localització. 

 

En aquest event hem de posar les coordenades a les corresponents etiquetes de la pantalla. 
 

¿Com sabem que hem rebut un missatge? 
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L'objecte Texting té un event MessageReceived que es produeix quan rebem un missatge i ens 
indica el missatge rebut: 

 
 Figura 29: Blocs de codi per detectar que hem rebut un missatge. 

 

En aquest event hem d'assignar les coordenades del nostre amic a les corresponents etiquetes. 
Penseu que el format del missatge serà: adreça & Latitud & Longitud,  és a dir el text del 
missatge contindrà tota la informació que necessitem separada per "&". Per poder separar 
cada dada, necessitem fer un "split" pel camp separador (&). 
 

¿Com enviarem la nostra posició al nostre amic? 
 
Ens hem d'assegurar que seleccionem un contacte de la nostra agenda, perquè el missatge 
s'enviï correctament, i per això, quan cliquem el botó "SendMyLocation" hem d'obrir l'agenda 
(amb el mètode Open, de l'objecte Phone Number Picker). 
 
Un cop seleccionat un contacte es produirà l'event "AfterPicking", i és en aquest moment quan 
enviarem el missatge al nostre amic (amb el mètode SendMessage de l'objecte Texting). 
 
 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/blocks/text.html#split
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 Figura 30: Blocs de codi per enviar la nostra posició (via sms) a un contacte de l'agenda. 

 
El format del missatge que enviem ha de ser adreça & Latitud & Longitud (igual al que rebem 
del nostre amic). 
 

Atenció a la diversitat: Activitat d’Ampliació 
 
1. Volem guardar l'última localització que ens han enviat de manera que quan tanquem 
l'App i la tronem a obrir es carregi aquesta localització per defecte del nostre amic. Podem 
fer servir variables per guardar aquesta informació? Per què? 
 
No es poden fer servir variables perquè es perd el seu valor quan es tanca l’aplicació. Per 
poder emmagatzemar valors de manera permanent necessiten fer servir l’objecte TinyDB, que 
permet guardar valors de l’App al servidor. 

 
2. Modifiqueu l'activitat de manera que es pugui guardar de forma permanent l'última 
localització rebuda d'un amic. 
 
El codi que haurem d’afegir és al inicialitzar l’App llegir de la Base de Dades l’últim missatge 
rebut i assignar la posició a les corresponents etiquetes, i quan rebem un missatge guardar 
aquest missatge a la Base de Dades. 
 
( e creat un procediment “SplitMessage” que obté els diferents valors del missatge i els 
assigna a les corresponents variables de pantalla). 
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Figura 31: Llegim el missatge guardat a la base de dades. 

 
 

 
Figura 32: Guardem el missatge a la base de dades. 

 
 

 
Figura 33: Procediment SplitMessage 

 
(per poder assignar els valors a les etiquetes de pantalla, el missatge ha de contenir els tres 
valors necessaris) 
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Atenció a la diversitat: Activitat de Reforç 

 
1. Construirem una App que ens mostri l'adreça on estem situats al Google Maps. 
 
(A l’enunciat detallem els objectes que necessitarem i els events que haurem de programar). 
 
Aquesta activitat és força més senzilla, ja que hem tret la complexitat dels missatges i de les 
coordenades. 
 

 

 
Figura 34: Blocs de codi per llegir l’adreça del Sensor i per obrir-la al Google Maps. 

 

5. Projecte: “Construïm la nostra App” 

5.1. Objectius 
 

 Identificar dels objectes disponibles a l’App Inventor, quins necessitem per construir la 
nostra App. 

 Utilitzar els blocs de codi per definir el comportament dels objectes. 

 Aplicar els conceptes bàsics de programació. 

 Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que passi per la 
recerca d’informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament, les proves  i 
l’avaluació d’aquesta solució. 

 Descriure els diferents apartats de la memòria d’un projecte tecnològic. 
 

5.2. Material i Recursos 
 
Enllaç a l'activitat dins del Site de l'alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/projecte-final. 
 
Enllaç a la proposta de projecte del Site de l’alumne: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/projecte-final/proposta-de-projecte. 

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/projecte-final
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/projecte-final/proposta-de-projecte
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Enllaç al codi font amb la solució de la proposta de projecte:  
https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNbFhDZDVrV0VWb00/view?usp=sharing. 
 

5.3. Enunciat 
 
 eu de fer un projecte tecnològic que sigui “Construir una App pròpia”. Podeu agafar idees 
d’Apps existents o cercant-les a Internet, però heu de tenir una mica d’originalitat. 
 
Indicacions 
 

1. El projecte ha d’incloure els apartats següents (que s’han de presentar dins del vostre 
portafoli): 

 

 Introducció: Descripció del projecte. S'exposen els objectius del treball. No ha de 
donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les 
recomanacions. 

 Memòria: Recerca, Pluja d’idees i selecció de la millor, materials necessaris, 
planificació del treball, prototip, diari de la creació de l’App. proves avaluació, 
conclusions i recomanacions, referències i annexes. 
o Recerca: Tot el treball de recerca que hagueu fet per arribar a les diferents 

idees. Ex: mirar Apps fetes, les idees que heu tret; consultes a 
professionals/altres persones … 

o Idees: Expliqueu les diferents idees que heu tingut i quina és la seleccionada. 
Justifiqueu perquè heu seleccionat aquesta i no una altra. 

o Materials necessaris: Indicar les aplicacions informàtiques que heu fet servir 
per crear l'App i qualsevol material que hagueu fet servir. 

o Planificació: Identificar les tasques necessàries per realitzar el projecte i 
planifiqueu la seva duració. 

o Prototip: Prototip de l'App amb Balsamiq: disseny de les pantalles. 
o Diari de creació: Es redactaran tots el passos fets per crear l'App indicant 

l’ordre en què s’han fet. Des del disseny de pantalles fins a la programació ... 
Es posaran reflexions amb el que s'ha après i sobre els problemes sorgits i com 
s'han resolt. 

o Proves: Les proves que hagueu fet, si us han portat a modificacions, quines i 
per què. 

o Avaluació:  eu d’avaluar l App feta i tot el projecte, si creieu que es podria 
millorar i com. 

o Conclusions i Recomanacions: Les conclusions són les deduccions fetes com a 
conseqüència de la investigació. I les recomanacions indiquen accions futures 
que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna 
experiència feta durant l'elaboració del treball. 

o Referències: És una relació de totes les fonts consultades -llibres, articles, 
vídeos, webs ...- per fer el treball. 

 Annexes: Material complementari, documentació d’interès, manual d usuari de 
l'App ... Enllaç als fitxers de l'App .apk i .aia. 

https://drive.google.com/file/d/0B_2V0sin1cNNbFhDZDVrV0VWb00/view?usp=sharing
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2. L’App ha de tenir un disseny agradable i de fàcil ús. 
3. Els blocs de codi s’han de fer servir de manera correcta. 

 
Reviseu l’avaluació i les rúbriques del Site de la unitat per veure els criteris que es tindran en 
compte: 
https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/avaluacio-i-rubriques 
 
 
Presentació de l’App a classe 
 
La presentació no pot durar més de 15 minuts per grup i ha d’incloure: 
 

 Una explicació de les idees que vau tenir pel projecte i una justificació de per què vau 
escollir aquesta. 

 Una explicació de la planificació que vau fer inicialment i si es va complir. 

 Objectius de l’App (per a què serveix). 

 Una guia ràpida d’usuari (per exemple, si tenim un botó que envia un missatge a un 
amic agafat de l’agenda, hem d’explicar com ho podem fer, mostrant les accions que 
hauria de fer l’usuari dins de l’App). 

 Una breu explicació dels problemes que heu tingut en el seu desenvolupament. 

 Conclusions del projecte i recomanacions. 
 
La presentació la podeu fer amb diapositives (posant-hi les imatges de les pantalles de l’App) o 
fer un vídeo tutorial (de com a màxim 2 minuts de duració) amb l’eina d’edició de vídeo que 
més us agradi. Un exemple d’un vídeo tutorial d’una App, el podeu trobar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=j9p0Rrw0CQ4 
 
Abans de l’entrega final, es farà una entrega parcial que us servirà de guia per veure quins 
aspectes heu de treballar més, per obtenir un millor resultat  a l’entrega final.  
 

5.4. Atenció a la diversitat 
 
Per atendre els alumnes amb més dificultats d’aprenentatge, podem proposar una App per 
desenvolupar, per exemple que facin un “Detector de proximitat a una localització donada”. 
 
L’ajuda que els hi donem dependrà de les necessitats que tinguin els alumnes, però hauríem 
de deixar el disseny totalment perquè el facin ells. Els podem indicar els objectes que han de 
fer servir per crear l’App, els events i els mètodes ... 
 
Amb aquesta activitat repassen els objectes de l’activitat 3 i fan servir un objecte nou el 
“Player”.  
 
Enunciat 
 

https://sites.google.com/site/manualdeappinventor/avaluacio-i-rubriques
https://www.youtube.com/watch?v=j9p0Rrw0CQ4


Programació d’aplicacions mòbils a l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO mitjançant 
l’Aprenentatge Basat en Problemes 

51 

 

Molta gent va mig adormida a la feina i aprofita l’autobús o el tren per fer una becaina, però 
de vegades estan tan cansats que es queden adormits i es passen de parada, arribant tard a la 
feina ... 
Hem de fer una App que ens avisi (amb una cançó determinada) quan estiguem a un kilòmetre 
d’una localització (la feina). 
 
Feu servir la següent fórmula per calcular la distància entre dues localitzacions (en kilòmetres): 

Calc = 6378.137 * ACos ( 
                                Cos( RADIANS(CurrentLatitude)) * Cos( RADIANS(DestinationLatitude) ) *  
                                Cos( RADIANS(DestinationLongitude) - RADIANS(CurrentLongitude)) +   
                                Sin( RADIANS(CurrentLatitude) ) * Sin( RADIANS(DestinationLatitude) ) 
                                            ) 
 

5.5. Guia del Professor 
 
A continuació detallem una possible solució de la proposta de projecte. Una possible millora seria fer 

que la distància a la que volem que ens avisi l’App sigui variable en funció d’un text que s’introdueixi per 

pantalla. També es podria fer un control del volum de la cançó que es fa servir d’alarma. Aquestes 

propostes es poden anar fent en funció de com evolucioni el grup en el desenvolupament de l’App. 

Components de pantalla 
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 Horizontal Arrangement: és un objecte que ens permet organitzar altres objectes 

horizontalment (un al costat de l'altre). Per més detall aneu aquí. 

 Label: són objectes per mostrar text. Per més detall aneu aquí. 

 Button: és un objecte que permet detectar clicks. Per més detall sobre les propietats i 

els events aneu aquí. 

 Location Sensor: és un objecte que ens proporciona la localització (latitud, longitud i 

altitud) on ens trobem. Per més detall aneu aquí. 

 Player: és un objecte que en permet reproduir audio (per exemple una cançó en 

format mp3). Per més detall sobre les propietats i els events aneu aquí. 

 TinyDB: és un objecte que ens permet emmagatzemar dades de l’aplicació al servidor. 

Per més detall sobre les propietats i els events aneu aquí. 

 

 

Figura 35: Components de pantalla. 
 

 
Blocs de Codi  
 
La part més complicada és determinar l’algoritme de proximitat d’una ubicació a una altra. El 

càlcul que es pot fer servir és el següent: 

 
Calc = 6378.137 * ACos ( 
                                Cos( RADIANS(CurrentLatitude)) * Cos( RADIANS(DestinationLatitude) ) *  
                                Cos( RADIANS(DestinationLongitude) - RADIANS(CurrentLongitude)) +   
                                Sin( RADIANS(CurrentLatitude) ) * Sin( RADIANS(DestinationLatitude) ) 
                                            ) 
 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/layout.html#HorizontalArrangement
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Label
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#Button
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html#LocationSensor
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/media.html#Player
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.html#TinyDB
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Que ens dóna la distància el kilòmetres. 

Aquesta fórmula s’ha de proporcionar als alumnes, degut a la seva complexitat. 

 S’ha creat un procediment que calcula aquesta fórmula (dividint el càlcul en variables per fer 

més fàcil de seguir-lo): 

 

 

Figura 36: Procediment per calcular les distàncies entre dues localitzacions. 
 
Quan iniciem l’aplicació obtenim les coordenades de la localització destí (la feina) que s’han 

guardat a la base de dades del servidor e inicialitzem la nostra posició. 

 

Figura 37: Codi que s’executarà al inicialitzar l’App. 
 

Per salvar  la localització destí (per exemple un cop arribem a la feina detectem la nostra 

posició i la guardem) hem de guardar la localització a la base de dades del servidor: 
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Figura 38: Guardem la localització destí i la mostrem per pantalla. 
 

Quan canviem la nostra posició, hem de calcular la distància entre nostra posició actual i la de 

destí (la feina), i si estem a 1Km o menys de la localització destí ha de sonar la música (si no 

està sonant ja), per això cridarem al mètode Start del Player.. 

 

Figura 39: Quan canviem de posició, calculem la distància. 
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El botó d’activar l’alarma, serveix per controlar si volem que se’ns avisi o no de la proximitat al 

destí o no, i també per aturar l’alarma si està sonant  (mètode Stop del Player). 

 

 

Figura 40: Codi per quan activem/desactivem l’alarma. 
 

 

 


