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FITXA: APP INVENTOR
1. Introducció
App Inventor és un servei web 2.0 que permet crear aplicacions mòbils per a telèfons
intel·ligents amb el sistema operatiu Android.
Aquí tens l’eina App Inventor de la què acabem de parlar a classe:
http://ai2.appinventor.mit.edu/

Font: Pixabay. Domini públic.

2. Preparació de l’activitat
Per a poder realitzar l’activitat cal que entris a l’aplicació web App Inventor fent ús de l’enllaç
http://ai2.appinventor.mit.edu i de l’usuari i contrasenya del teu compte Google.

3. Activitat
Segueix el següent tutorial per a fer la teva primera aplicació mòbil:
https://sites.google.com/site/aprendeappinventor/tutoriales/nuestra-primera-aplicacion

4. Lliurament de resultats
Felicitats! Acabes de programar la teva primera aplicació mòbil. Perquè el professor pugui
avaluar la teva feina cal que lliuris l’arxiu de codi font (.aia) de l’aplicació que has fet. Has
d’exportar el fitxer amb el codi font, del projecte que has fet, des d’App Inventor, així tindràs una
còpia del que has fet al teu ordinador. Per a exportar el projecte en codi font, cal que
despleguis la pestanya Projectes i seleccionis Exportar al meu ordinador el projecte (.aia)
seleccionat’ com es mostra a la Figura 1.

Figura 1. Exportar un projecte en codi font (.aia) amb App Inventor
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Figura 2. Guardar una aplicació per a poder instal·lar-la al telèfon (.apk) amb App Inventor
Si volguéssim descarregar a l’ordinador l’aplicació per a poder instal·lar-la després en un
dispositiu amb el sistema operatiu Android, caldria guardar l’aplicació a l’ordinador com a arxiu
.apk i després passar-se-la a la memòria del dispositiu. Per a guardar el projecte en codi
compilat (arxiu .apk), cal que despleguis la pestanya Generar i seleccionis App (guardar arxiu
.apk al meu ordinador) com es mostra a la Captura 2.

5. Activitat d’ampliació
Si has acabat ràpid amb el tutorial anterior i l’aplicació et funciona correctament, pots donar
una ullada als següents tutorials (extra) en castellà:
https://sites.google.com/site/appinventormegusta/ejemplos

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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ANNEX 2: ACTIVITAT PUZZLE “PISSARRA TÀCTIL”
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PUZZLE: PISSARRA TÀCTIL
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Pissarra Tàctil (Puzzle)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Assolir els coneixements necessaris per a resoldre petits problemes de programació
amb App Inventor que facin servir operadors de comparació, l’estructura condicional,
operadors aritmètics i el component Llenç.



Objectiu específic:
-

Treballar en grup de forma cooperativa.

2. Mida dels grups
Cada grup d’origen estarà format per 3 o 4 estudiants (depenent del nombre d’alumnes del
grup) i cada grup d’experts per 4.
Els grups d’origen es formaran aleatòriament, per ordre de llista, a fi que siguin heterogenis en
nivell i en capacitats. A cada alumne del grup d’origen, també per ordre de llista i pels mateixos
motius, se li assignarà un dels texts (text 1, 2, 3 o 4). Els tres primers alumnes assignats a un
text formaran el primer grup d’experts i els tres segons l’altre.

3. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
dels següents 4 texts (annexos al final):





Text “Els operadors de comparació”: explicant què són els operadors de
comparació, per a què serveixen i quines existeixen i com s’utilitzen a App Inventor.
Text “L’estructura condicional”: explicant què és l’estructura condicional, per a
què serveix i com i quan s’utilitza a App Inventor.
Text “Els operadors aritmètics” : què són els operadors aritmètics, per a què
serveixen i quins són els principals operadors aritmètics a App Inventor i com
s’utilitzen.
Text “Llenç”: explicant què és el component llenç d’App Inventor, per a què
serveix i com s’utilitza.

Per al professor:
Aquest guió i un qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma individual amb 10
preguntes de tipus fals o vertader.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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4. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de dues classes (110 minuts):
-

Indicacions del professor, formació dels grups i comunicació del sistema d’avaluació:
20 minuts
Lectura individual i assimilació del material: 10 minuts
Reunió dels grups d’experts, discussió del material i elaboració d’un resum de grup:
25 minuts
Reunió del grup original, presentació dels mapes conceptuals i intercanvi de coneixement:
40 minuts (10 minuts per expert)
Avaluació individual:
15 minuts

5. Tasca Individual
Cada alumne ha d’aprendre els continguts de la documentació i respondre un petit qüestionari
d’avaluació.

6. Rols
Per al grup d’experts (rols estàtics):
-

Rol 1: Explica a la resta de companys la primera part del text segons què ha entès ell i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la segona part del text.
Rol 2: Explica a la resta de companys la segona part del text segons què ha entès ell i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la primera part del text.
Rol 3: Prepara el resum, respon si ho creu necessari.
Rol 4: Controla el temps i respon si ho creu necessari.

En cas que els grups d’experts siguin de 3 persones es poden unir els Rols 3 i 4 en un de sol.
Per al grup d’origen (rols dinàmics i rotatius, després de cada intervenció):
-

Rol 1: Explica el seu tema amb l’ajuda del mapa conceptual que ha elaborat.
Rol 2: Fa les preguntes que cregui necessàries i controla que tots els companys entenguin
el que explica l’alumne amb el rol 1.
Rol 3: Pren notes dels punts més importants per a l’elaboració del resum i de la tasca
individual.
Rol 4: Controla el temps i fa preguntes.

7. Criteri d’èxit
La majoria dels alumnes de cada grup respondran correctament totes les preguntes del
qüestionari d’avaluació.

8. Interdependència positiva
Per tal d’aconseguir assolir el criteri d’èxit, els components de cada equip hauran de col·laborar
de forma conjunta perquè el nombre més gran de components del grup aprenguin els
continguts de la documentació.
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9. Exigibilitat/responsabilitat individual
Cada alumne ha de ser responsable d’aprendre els continguts de la documentació a fi de
respondre correctament al qüestionari d’avaluació.

10. Habilitats socials en joc
Els alumnes hauran de ser capaços de discutir i d’arribar a acords, de prendre decisions en
l’elaboració del resum i de comunicar-se de manera efectiva a fi que tothom entengui el tema, i
sigui capaç de demostrar que ho ha entès davant del professor.

11. Tasca individual
Els alumnes hauran de resoldre el qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma
individual amb 10 preguntes sobre els continguts treballats de tipus fals o vertader.

12. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de quatre factors:
1. La seva avaluació individual (70%)
2. La mitja de l’avaluació individual dels seus companys de grup (30%)

13. Avaluació de l’activitat
L’avaluació de l’activitat la portarà a terme el mateix professor i ell mateix prendrà les mesures
de correcció necessàries en funció d’aquesta avaluació. Un exemple d’aquestes mesures seria
canviar la planificació de l’activitat, si resulta poc factible finalitzar les tasques a temps per als
alumnes o obviar la nota del qüestionari d’avaluació.

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

14. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

15. Risc de l’activitat
Els conceptes introduïts són molt nous per als alumnes pel que poden sorgir dificultats a l’hora
de treballar-los.
A més, l’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els
quals destacarien els següents:
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1. Un o més alumnes es poden negar a treballar en grup. Per a solucionar aquest tipus de
situació es proposa parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest
tipus d’activitat i com el seu fi és preparar-los per al seu futur laboral i ciutadà.
2. La temporització esperada pot no complir-se, en aquest cas es proposa ser flexible
amb la temporització o prioritzar les parts de l’activitat més importants (reduint la
durada de les altres i tenint-ho en compte en l’avaluació dels alumnes).
3. Els estudiants no estan acostumats a cooperar entre ells i pot haver-hi problemes als
grups, pel que és molt important, per part del professor, definir de forma clara els rols
dels estudiants i controlar periòdicament i de forma contínua com evoluciona la feina
als diferents grups.
4. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb què la seva nota
depengui en gran part dels resultats d’altres estudiants, en aquest cas es podria tractar
de consensuar amb la classe els percentatges d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la
nota de l’activitat en el curs.
Sobre el tema dels equipaments i materials necessaris, en tractar-se d’una activitat
relativament senzilla de fer i que depèn de pocs materials, aquesta part no sembla que pugui
ser una font de problemes però si l’activitat que en segueix.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Adaptat a partir dels continguts de la pàgina oficial d’ App Inventor.

8

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Els operadors de comparació
1. Què és un operador de comparació?
Els operadors de comparació són operadors, és a dir blocs d’instruccions, que ens permeten
comparar dos valors, per exemple per a veure si són iguals (=).
El resultat d’un operador de comparació sempre serà un valor
lògic del tipus cert (si es compleix la condició de comparació) o
fals (si no es compleix la condició de comparació).
2. Quins tipus d’operadors de comparació hi ha?
Hi ha diferents operadors de comparació segons el què és el que volem comparar (per
exemple nombres o text) i quina és la condició de comparació (són iguals, són diferents, etc.).
Els operadors de comparació que hi ha a App Inventor són els que comparen: nombres,
valors lògics de tipus cert/fals o texts.
3. Quins operadors de comparació de nombres hi ha?
En el cas en que vulguem comparar dos nombres, podem comparar per a esbrinar si els valors
són:
 iguals (=)
 diferents (≠)
 és més petit el primer que el segon (<)
 és més petit o igual el primer que el segon (≤)
 és més gran el primer que el segon (>)
 és més gran o igual el primer que el segon (≥)
4. Quins operadors de comparació de valors lògics hi ha?
En el cas que vulguem comparar dos valors lògics, podem comparar si són:



iguals (=),
diferents (≠)

És a dir, el comparador d’igualtat retornarà cert si tots dos són
valors lògics són cert o tots dos valors lògics són fals, sinó
retornarà fals, i el comparador de diferencia retornarà cert si el primer valor es cert i el segon és
fals o si el primer valor és fals i el segon és cert, sinó retornarà fals.
5. Quins operadors de comparació de texts hi ha?
En el cas que vulguem comparar dos texts, podem comparar per esbrinar si els valors són:




iguals (=)
és lexicograficament més petit el primer que el segon (<)
és lexicograficament més gran el primer que el segon (>)

Que una paraula sigui lexicograficament més gran que una altra vol
dir que el primer text apareix abans en el diccionari. Per exemple, lexicograficament, “Joan” és
més gran que “Pere” i la frase “Joan menja macarrons” és més gran lexicograficament qué la
frase “Joan menja sopa”, ja que, tot i que tots dues comencen per “Joan menja ”, la paraula
“macarrons” és, lexicograficament, més gran que “sopa” perquè surt abans al diccionari.
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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L’estructura condicional
1. Què és l’estructura condicional?
Condició

L’estructura condicional és un bloc d’instruccions, que
trobaràs a l’àrea de Control, que permet comprovar si es
compleix una certa condició i, en cas que es compleixi, fer
alguna cosa que hem programat.

Fer això

Normalment, l’estructura condicional s’utilitza conjuntament amb un operador de comparació
que és el que defineix la condició que l’estructura condicional ha de comprovar si es compleix.
2. Per a què serveix l’estructura condicional?
L’estructura condicional o bloc si/si no serveix per a prendre decisions. Sempre que vulguem
fer una cosa en el cas que es compleixi una condició farem ús de l’estructura condicional.
Per exemple, si volem comprovar si el text d’una etiqueta és “hola”, i en cas que sigui “hola”
posar el text “adéu”, faríem ús de l’estructura condicional conjuntament amb l’operador de
comparació d’igualtat de texts per comprovar si el text de l’etiqueta és “hola” i en cas que es
complís la condició, programaríem canviar el text que hi ha a l’etiqueta per la paraula “adéu”.
Condició

Fer això
Una forma fàcil d’entendre i representar com funcionen els algoritmes
programats és amb diagrames de flux. Els diagrames de flux serveixen per a
representar els algoritmes gràficament. Als diagrames de flux, les condicions o
decisions es representen mitjançant un romboide i dues fletxes que ens porten
a que fer si es compleix la condició o si no es compleix. Per a representar
accions que es fan s’utilitzen rectangles.
Així, l’exemple anterior, fent servir un diagrama de flux, quedaria com:
3. Quines variants de l’estructura condicional hi ha a App Inventor?
L’estructura condicional es pot ampliar, mitjançant el botó blau que
està a la part esquerra a dalt del bloc, per afegir un espai per a posar el
conjunt d’instruccions que es faran si no es compleix la condició.
Una altra forma d’ampliar l’estructura condicional, fent servir el botó
blau, és afegint més condicions que comprovar. En aquest cas,
l’estructura condicional començarà comprovant la primera condició, si
es compleix farà el primer conjunt d’instruccions i si no comprovarà la
segona condició. Si es compleix la segona condició farà el que se li
indica al segon bloc d’instruccions i si no continuarà comprovant
condicions fins que alguna es compleixi i faci les instruccions que posen
al seu forat o es quedi sense condicions.

Condició 1
Fer això si 1
Condició 2
Fer això si 2
Fer això si no

Per exemple, un programa o algoritme que
canviï el color de la lletra d’una etiqueta en
funció del text d’aquesta (la posi blava si posa
“blau” a l’etiqueta, verda si posa “verd”, etc.) es
programaria a App Inventor amb l’estructura
condicional de l’esquerra.
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Els operadors aritmètics
1. Què és un operador aritmètic?
Un operador aritmètic és un operador, és a dir un bloc d’instruccions, que ens permet fer una
operació aritmètica, és a dir matemàtica, entre dos o més nombres. Per exemple, sumar, restar,
multiplicar, dividir, etc.
Els operadors aritmètics són molt importants en programació. Ens serveixen no només per a
resoldre problemes de càlcul numèric, sinó també per a resoldre problemes més generals. Per
exemple, fent servir operadors aritmètics podem contar el nombre de vegades que es repeteix
una lletra en un text, duplicar l’amplada d’un element multiplicant la seva propietat amplada per
dos, o moure una imatge per un llenç sumant o restant un nombre als valors (X,Y) que fixen la
seva posició.
2. Quins operadors aritmètics hi ha a App Inventor?
A App Inventor, els operadors aritmètics estan agrupats a l’àrea de Matemàtiques. Els
principals operadors aritmètics que hi ha són:
aquesta operació retornarà...









Suma: suma dos o més nombres.
Resta: resta un nombre menys un altre
nombre.
Multiplicació: multiplica dos o més
nombres.
Divisió: divideix un nombre entre un altre.
Potència: eleva un nombre a un exponent.
Arrel quadrada: fa l’arrel quadrada d’un
nombre.
Valor absolut: retorna el valor d’un nombre
sense tenir en compte el seu signe.
Mòdul: retorna el residu de la divisió sencera
d’un nombre entre un altre.

Tot i que n’hi ha més: logaritme, sinus, cosinus, tangent, nombre superior, nombre inferior, etc.
3. Si volem fer operacions entre més de dos nombres com ho fem?
Dos dels operadors aritmètics, els operadors suma i multiplicació, tenen un botó blau que
està a la part esquerra a dalt del bloc.

Si fem clic a aquest botó blau, podem afegir més espais dintre del bloc, el que ens permetrà
afegir més nombres dintre dels forats i fer operacions, per exemple sumes o multiplicacions,
amb tres nombres o més.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Llenç
1. Què és el component Llenç?
El Llenç és un component d’App Inventor que podem afegir a la nostra aplicació. El Llenç és
una àrea rectangular, sensible al tacte, en la qual es pot dibuixar i afegir elements que es
poden moure i animar. Així, podem fer servir el Llenç per a dibuixar i fer animacions i per a
detectar quan i on l’usuari fa clic a sobre, per exemple, per a fer videojocs i animacions!
En el dissenyador, podem canviar algunes propietats del Llenç: podem posar una imatge de
fons, canviar el color de fons o canviar la seva amplada i/o alçada per a fer-ho més gran o més
petit. A més, en l’Editor de Blocs tenim blocs per a dibuixar punts, línies i cercles al Llenç.
2. Què elements animats podem afegir a sobre del Llenç?
A la Paleta, a l’àrea de “Dibuix i animació”, al costat del Llenç, trobem dos
components més: la Pilota i la SpriteImatge. Si els arrosseguem, els podem
afegir a sobre del Llenç. Les Pilotes i les SpriteImatges poden detectar dues
tipus de coses:
1. Quan l’usuari les toca o les arrossega amb el dit, per exemple, per a
què les pugui moure pel Llenç.
2. Quan xoquen amb altres Pilotes o SpriteImatges o amb els llindars
del Llenç, per exemple, per fer que rebotin.
Només caldrà trobar a l’Editor de Blocs el bloc adient.
L’única diferència entre la Pilota i la SpriteImatge és que les primeres sempre tenen la forma
d’una pilota, mentre que a les segones podem fer que tinguin la forma que vulguem,
seleccionant la imatge que més ens agradi a la propietat ‘Foto’.
3. Com movem els components per sobre del Llenç?
Qualsevol part del Llenç, es pot especificar mitjançant un parell
de coordenades X (horitzontal) i Y (vertical) que corresponen a
la distància des de la vora esquerra superior fins a la posició:
• X és el nombre de píxels des de la vora esquerra del llenç.
• Y és el nombre de píxels des de la part superior del llenç.
On podem entendre la paraula píxel com la unitat més petita en què està dividit el Llenç (de
manera similar a si parléssim en centímetres o en metres).
Per a moure un component al Llenç, bastarà fer servir el bloc ‘MoureA’
dient-li a què posició (X,Y) volem que es mogui. Per exemple, si volem
moure una Pilota a la vora inferior del Llenç de la dreta, posaríem X =
19, Y = 12.
Per una altra banda, si el que volem és
moure una SpriteImatge 10 píxels cap
a la dreta i 5 píxels cap a dalt, el que
haurem de fer és agafar les
coordenades (X,Y), sumar 10 píxels a la coordenada X (si volem moure-la 10 píxels cap a la
dreta), restar 5 píxels a la coordenada Y (si volem moure-la 5 píxels cap a dalt) i usar el bloc
‘MoureA’. Recorda que com més petit és Y, més a prop de la vora superior ens trobem!
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Qüestionari d’avaluació: Pissarra Tàctil (Puzzle)
1. Els operadors de comparació ens permeten comparar si dos nombres, texts o valors lògics
són iguals o diferents o, si escau, fer altres comparacions.
Vertader

Fals

2. Hi ha diferents operadors de comparació segons què és el que volem comparar (nombres,
texts, etc.) i quina és la condició de comparació (igualtat, diferència, etc.).
Vertader

Fals

3. Normalment, l’estructura condicional s’utilitza conjuntament amb un operador de comparació.
Vertader

Fals

4. L’estructura condicional és un bloc d’instruccions, que permet comprovar si es compleix una
certa condició i, en cas que es compleixi, fer un conjunt d’instruccions.
Vertader

Fals

5. L’estructura condicional o bloc si/si no serveix per a prendre decisions.
Vertader

Fals

6. No hi ha estructures condicionals que puguin tenir més d’una única condició.
Vertader

Fals

7. Els operadors aritmètics s’utilitzen poc.
Vertader

Fals

8. Els operadors aritmètics ens permeten sumar, restar, multiplicar, dividir, fer l’arrel quadrada,
fer potències, etc.
Vertader

Fals

9. El Llenç és una àrea rectangular, sensible al tacte, en la qual es pot dibuixar i afegir
elements que es poden moure i animar.
Vertader

Fals

10. Per a moure una Pilota 10 píxels cap a la dreta i 5 píxels cap a dalt al Llenç, tindrem que
agafar les coordenades (X,Y), sumar 10 píxels a la coordenada X, sumar 5 píxels a la
coordenada Y i usar el bloc ‘MoureA’.
Vertader

Fals
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Qüestionari d’avaluació: Pissarra Tàctil (Puzzle)
Solucions:
1. Vertader
2. Vertader
3. Vertader
4. Vertader
5. Vertader
6. Fals
7. Fals
8. Vertader
9. Vertader
10. Fals
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ANNEX 3: ACTIVITAT ABP “PISSARRA TÀCTIL”
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ABP: PISSARRA TÀCTIL
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Pissarra Tàctil (ABP)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Resoldre petits problemes de programació amb App Inventor fent servir operadors de
comparació, estructures condicionals, operadors aritmètics i el component Llenç.



Objectiu específic:
-

Escriure un dossier tècnic de qualitat que descriu el treball dut a terme.

2. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
de l’enunciat que repartirà entre els alumnes.
Cal que cada alumne disposi d’un ordinador amb el programari de l’emulador d’App Inventor
instal·lat i un compte Google propi que li permeti accedir a l’entorn de programació App
Inventor.
Per al professor:
Aquest guió, un solucionari de l’activitat, una rúbrica per a avaluar les aplicacions mòbils
desenvolupades pels alumnes i una aplicació mòbil acabada que sigui solució de l’activitat de
model pels alumnes.

3. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de tres classes (155 minuts):
-

Indicacions del professor i comunicació del sistema d’avaluació:
15 minuts
Resolució autònoma dels problemes:
135 minuts
Lliurament de resultats:
5 minuts

4. Tasca Individual
Cada alumne ha de resoldre els problemes de l’enunciat de forma autònoma i lliurar el codi font
de l’aplicació mòbil que ha desenvolupat, l’aplicació mòbil i el dossier amb les respostes a les
qüestions que planteja l’enunciat.
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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5. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de dos factors un quantitatiu i un altre qualitatiu:
1. L’avaluació del dossier escrit amb les respostes a les qüestions que plantegen els
problemes (50%)
2. L’avaluació de l’aplicació desenvolupada per l’alumne seguint la rúbrica (50%)

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

6. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

7. Risc de l’activitat
L’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els quals
destacarien els següents:
1. La sensació de malestar i ansietat és comú entre els estudiants durant l'etapa inicial
d'implementació de l’ABP. En aquest cas es proposa als docents parlar amb els
estudiants i animar-los a continuar treballat fins que passi el temps suficient perquè
s’habituïn, ja que els nivells de malestar i insatisfacció dels estudiants disminueixen
significativament amb l’avanç de les sessions.
2. La temporització esperada pot no complir-se. En aquest cas es proposa als docents ser
flexible amb la temporització o prioritzar els problemes de l’activitat que consideren més
importants o que permeten aconseguir un funcionament limitat de l’aplicació mòbil i
tenir-ho en compte en l’avaluació dels alumnes.
3. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb la metodologia, de
manera que creguin que el contingut no està cobert adequadament i que això ha
afectat la seva nota. Per a solucionar aquest tipus de situació es proposa als docents
parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest tipus d’activitat i que el
fi és preparar-los per a ser més autònoms. En tot cas, si les queixes fossin
generalitzades, es podria tractar de consensuar amb la classe els percentatges
d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la nota de l’activitat en el curs.
4. En tractar-se d’una activitat que depèn de la disponibilitat d’un cert nombre materials:
ordinadors, programari, telèfons intel·ligents aquesta part pot ser una font de
problemes. Es recomana als professors que s’assegurin que tot el material està
disponible i que tot el programari està instal·lat de forma correcta abans de començar
les sessions.
5. En necessitar-se un compte Google, les famílies de l’alumnat han d’autoritzar o ser
comunicades pel centre de la creació i gestió del compte de l’alumne, i podria haver-hi
famílies què, per raons diverses, siguin reticents. En aquest cas es proposa als docents
contactar amb les famílies per a explicar l’activitat i els beneficis que tindrà aquesta
sobre l’alumne a fi que entenguin la finalitat d’aquest tipus d’activitats.
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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FITXA: PISSARRA TÀCTIL
1. Introducció
Les forces que es realitzen a sobre de les estructures es representen fent ús de vectors. Un
vector és una representació gràfica d’una magnitud física que té un mòdul (és a dir, un nombre
que quantifica la seva intensitat), una direcció (és a dir, està comprès dintre d’una línia recta) i
un sentit (cap a on apunta).
Ja heu estudiat les forces i els vectors a assignatures com
Tecnologia i Física, però si voleu fer una repassada, podeu donar
una ullada aquí:
https://sites.google.com/site/7lesforces/2

Font: Wikipedia. Domini públic.
Pixabay. Domini públic.
En aquesta activitat, completarem una aplicació mòbil amb una pissarra tàctil, que li permetrà a
un usuari fer una fotografia a una estructura, sotmesa a un esforç horitzontal, i representar les
forces que rep.
Després de fer la fotografia, aquesta es mostrarà a la pantalla del mòbil i s’afegiran dos vectors
horitzontals tàctils al mig de la pantalla (un en sentit dret i un altre en sentir esquerre).
L’usuari podrà canviar la mida dels vectors per a indicar com és el mòdul (petit, mitjà i gran) i
moure els vectors per la pantalla, a mode de pissarra tàctil, per a situar-los allà on toca dintre
del diagrama de forces. També podrà esborrar un dels vectors, en cas que no li sigui necessari,
lliscant el dit per sobre ràpid, o moure’ls a la vegada cap a l’esquerra o cap a la dreta (com si
fos un joystick d’un videojoc!).
Finalment, l’usuari també podrà guardar una còpia de la foto a la memòria del seu telèfon.
Per a fer-ho farem ús de l’estructura condicional, dels operadors de comparació i utilitzarem
operadors aritmètics. A continuació tens una imatge de l’aplicació perquè et facis una idea:

Figura 1. Pantalla de la Pissarra Tàctil

2. Preparació de l’activitat
Per a poder realitzar l’activitat cal que entris a l’aplicació web App Inventor fent ús de l’enllaç
http://ai2.appinventor.mit.edu i de l’usuari i contrasenya del teu compte Google.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Abans de començar a fer l’activitat l’únic que has de fer és descarregar-te una còpia de la
imatge del logotip i de les imatges de les fletxes que representen els vectors i guardar-les al teu
ordinador. Les trobaràs als següents enllaços:
https://pixabay.com/es/pizarra-la-educaci%C3%B3n-borrador-bordo-307799/,
https://drive.google.com/open?id=0B0R38w6hnlEvUXJYNlR3WHhIdVk,
https://drive.google.com/open?id=0B0R38w6hnlEvZVl4NHRnMVlSdjA.

3. Activitat
Per a poder programar l’aplicació caldrà que llegeixis amb atenció els enunciats dels
problemes i facis el que se’t demani. Si segueixes tots els apartats amb cura i els resols de
forma correcta en acabar l’activitat disposaràs de la teva pròpia pissarra tàctil!
Problema 1. A continuació tens una taula amb tots els components que necessites per a
dissenyar la pantalla de l’aplicació. Identifica perquè et cal cada component (botó, quadre
editable de text, distribució de pantalla, imatge, etc.) i escriu-lo breument a la taula per a
completar-la. Com a exemple, tens omplertes algunes files de la taula.
Component

És necessari per...

Disposició
Horitzontal

Agrupar la primera filera de botons, a la part superior de la pantalla,
perquè quedin ordenats un darrere de l’altre.

Botó (Fer Foto)
Selector de Llista
(Mida)

Seleccionar, en fer clic, la mida del vector entre els valors PETIT, MITJÀ
i GRAN que hem posat a la propietat ElementsDesdeCadena.

Botó (Esborrar)
Botó (Guardar)
Disposició
Horitzontal
Botó (Esquerra)

Moure, en fer clic, ambdós vectors cap a l’esquerra.

Botó (Dreta)
Llenç
SpriteImatge
(Vector esquerre)
SpriteImatge
(Vector dret)
Càmera
Notificació

Mostrar el nom del fitxer guardat a l’usuari, quan es guarda la imatge del
Llenç al telèfon.
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Un cop omplerta la taula dissenya la pantalla a App Inventor perquè s’assembli a la de la
Figura 1.
Si has necessitat algun component més, a part dels que hi ha a la taula, perquè has dissenyat
una pantalla una mica diferent, afegeix el component i per què és necessari a les files en blanc
del final de la taula.
Recordat de posar els valors PETIT, MITJÀ i GRAN a la propietat ElementsDesdeCadena del
SelectorDeLlista ‘Mida’ perquè ens els permeti seleccionar en fer clic.
Problema 2. Un cop tenim la pantalla dissenyada, començarem per programar el que fa el
botó ‘Fer foto’. Per a fer-ho, cercarem els blocs de la Figura 2 a l’editor de blocs i els
arrossegarem al mig de la pantalla. Un cop els tinguis tots a l’editor de blocs, ordena’ls perquè:
quan es faci clic al botó ‘Fer foto’ es faci la foto i, després de prendre la foto, es posi la
imatge de la foto com a imatge de fons del Llenç.

Figura 2.
Si s’ha programat de manera correcta, l’usuari podrà fer una foto i, quan hagi fet la foto,
aquesta foto sortirà com a fons del Llenç amb els dos vectors a sobre.
Un cop hagis programat el que fa el botó ‘Fer foto’, raona que passaria si no programéssim
el que fer després de tomar la foto, és a dir, que només programéssim que en fer clic al botó
‘Fer foto’, la càmera prengués la fotografia.

Problema 3. Ara que ja podem fer una foto i posar-la com a fons del Llenç, programarem la
part de l’aplicació que li permetrà a l’usuari moure els vectors per la pantalla tàctil. Per a fer-ho,
farem servir el bloc “quan ... Arrossegat” que trobaràs a l’editor de blocs, si selecciones les
SpriteImatge dels vectors.

Figura 3. Blocs per a resoldre el Problema 3

Figura 4. XActual i YActual retornen la posició
final quan s’arrossega una SpriteImatge
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Quan l’usuari arrossega una ImatgeSprite per la pantalla, el bloc “quan ... Arrossegat”
retorna les coordenades de la posició inicial (XInicial, YInicial), on l’usuari ha començat a
arrossegar la SpriteImatge, i les coordenades de la posició actual (XActual, YActual), fins a
on l’usuari ha arrossegat la SpriteImatge.
És a dir, són les coordenades on l’usuari baixa el dit i fins a on ha arribat arrossegant-lo. Per
exemple, a la Figura 4 veiem quins són aquests valors quan l’usuari arrossega una
SpriteImatge 20 píxels cap a la dreta des de la posició X=0, Y=0.
Els valors XInicial, YInicial, XActual i YActual, es llegeixen amb els blocs taronges que veus a la
Figura 3 i que surten en passar el ratolí per sobre de les etiquetes, d’un taronja més fluix, sota
el nom del bloc.
Perquè l’usuari pugui arrossegar ambdós vectors, has de completar el codi de la Figura 3, fent
servir els blocs “quan ... Arrossegat” de les SpriteImatge, perquè, quan l’usuari arrossegui les
SpriteImatge, aquestes es moguin a les coordenades de la posició actual on l’usuari té el dit
(XActual, YActual).
Un cop fet respon a les dues qüestions següents: Quin bloc has fet servir per a moure la
SpriteImatge fins a la posició actual? Que passaria si no completem aquest codi i l’usuari
arrossega la SpriteImatge?

Problema 4. Què passa si l’usuari vol moure tots dos vectors alhora? Ara mateix no ho pot fer.
Per això, programarem un part de codi que li permetran a l’usuari, en fer clic als botons
‘Esquerra’ i ‘Dreta’, moure ambdós vectors a la vegada 10 píxels cap a l’esquerra o cap a la
dreta, respectivament.
A la Figura 5, tens un codi incomplet que pot fer servir de punt de partida. Està incomplet
perquè quan es fa clic al botó Dreta, tant el vector esquerre com el vector dret no es mouen (es
mouen a la posició on estan ja), en comptes de moure’s 10 píxels cap a la dreta i, quan es fa
clic al botó Esquerra, ambdós vectors tampoc es mouen (pel mateix motiu).

Figura 5. Codi incomplet dels botons Esquerra i Dreta, en fer clic els vectors no es mouen
Cerca a l’editor de blocs els blocs del codi de la Figura 5, i quan els tinguis tots, modifica el codi
fent servir operadors aritmètics perquè mogui els vectors. Perquè ambdós vectors es moguin
alhora, farà falta moure’ls 10 píxels cap a la dreta, quan es fa clic al botó Dreta, i 10 píxels cap
a l’esquerra, quan es fa clic al botó Esquerra. Recorda que perquè es moguin, cal canviar les
coordenades de la posició on són X i/o Y sumant o restant una certa quantitat.
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Un cop fet respon a les qüestions següents: Quins operadors aritmètics has fet servir per a
cada botó? Quina coordenada (X o Y) has canviat? Per què?

Problema 5. Quan l’usuari fa clic al SelectorDeLLista ‘Mida’, li surt un menú amb la mida dels
vectors (petit, mitjà i gran) per què seleccioni com vol que sigui el mòdul del vector. A la Taula
1, tens el valor de l’alçada i l’amplada dels vectors per a cadascuna de les opcions (petit, mitjà i
gran).
MIDA
PETIT

MITJÀ

GRAN

VECTOR

PROPIETAT VALOR (píxels)
Alçada
30
Dret
Amplada
60
Alçada
30
Esquerre
Amplada
60
Alçada
40
Dret
Amplada
80
Alçada
40
Esquerre
Amplada
80
Alçada
60
Dret
Amplada
120
Alçada
60
Esquerre
Amplada
120
Taula 1. Mides dels vectors

Figura 6. Blocs del component
SelectorDeLLista

Fent ús de l’estructura condicional i dels
operadors de comparació, programa la
seqüència que ha d’anar dins del bloc
‘quan... DesprésDeSelecció’ perquè
quan l’usuari faci clic a ‘Mida’ i seleccioni
una de les tres opcions (petit, mitjà o
gran) es canviïn les propietats Alçada i
Amplada dels vectors pels valors que
corresponen segons la Taula 1.
És a dir, si l’usuari selecciona ‘PETIT’,
l’alçada d’ambdós vectors ha de posarse a 30 píxels i l’amplada a 60 píxels; si
selecciona ‘MITJÀ’ han de posar-se a 40
píxels i a 80 píxels; i si selecciona
‘GRAN’ han de posar-se a 60 píxels i a
120 píxels. Per ajudar-te, a la Figura 7
tens un petit diagrama de flux que
resumeix l’algoritme que has de
programar.
Figura 7. Diagrama de flux de ‘Després de selecció’
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Un cop programat el codi respon les següents qüestions: Perquè necessitem fer servir
l’estructura condicional? Quin tipus d’operador de comparació has fet servir? Pe rquè?

Problema 6. Quan l’usuari llisca el dit per sobre d’un dels vectors ràpid, aquest s’ha d’esborrar
(és a dir, s’ha de fer invisible). Sabent que podem detectar quan l’usuari llisca el dit per sobre
amb el bloc “quan ... Llançat” i que en cas que ho detecti, es fa el que posa a les instruccions
que té dins. Programa-ho.
Un cop programada la seqüència, explica quins blocs has utilitzat per a fer-ho i per què.

Figura 7. Blocs “quan ... Llançat” per als vectors esquerre i dret.

Problema 7. Quan l’usuari fa clic al botó ‘Guardar’, caldrà guardar a la memòria del telèfon
la imatge de fons que hi ha al Llenç, mostrar una notificació a l’usuari informant que s’ha
guardat la imatge, esborrar el fons del Llenç i mostrar el vector dret i el vector esquerre
(en cas que estiguessin amagats).
El codi d’aquest botó el tens a la Figura 8, copia-ho a la teva aplicació perquè l’usuari pugui
guardar la imatge del Llenç amb els diagrames de forces.

Figura 8. Codi del botó ‘Guardar’

Figura 9. Codi incomplet del botó ‘Esborrar’
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Ara bé, pot donar-se el cas en què l’usuari vulgui esborrar el que hi ha al Llenç i tornar a
començar sense guardar la fotografia (perquè s’ha equivocat en fer la fotografia o perquè no
necessita guardar-la).
Afegeix una seqüència al codi de l’aplicació, fent servir el bloc de la Figura 9, perquè quan
l’usuari faci clic a esborrar, s’esborri la imatge de fons del Llenç i es mostrin el vector dret
i el vector esquerre.
Un cop programada la seqüència, compara el codi del botó ‘Esborrar’ amb el codi del botó
‘Guardar’ i explica quines diferències hi ha entre tots dos codis i per què.

Problema 8. Quan un bloc de formigó es col·loca a terra hi ha una sèrie de forces que actuen.
Dibuixa l’esquema de forces i explica com faries servir la Pissarra Tàctil per a dibuixar el mateix
esquema però sobre una fotografia del bloc de formigó a sobre del terra. En cas que no es
pugui fer, explica per què.

4. Lliurament de resultats
Felicitats! A hores d'ara ja hauries de poder descriure els esforços a què està sotmesa la cadira
a la qual estàs assegut fent-li una foto a la cadira i afegint correctament els vectors de força
amb la teva pròpia Pissarra Tàctil.

Exportar codi font
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Figura 10. Exportar el codi font de l’aplicació
Perquè el professor pugui avaluar la teva feina cal que lliuris dues coses: aquesta fitxa amb
totes les respostes a les preguntes i l'arxiu de codi font de l’aplicació que acabes de programar.
Si no et funciona tot, no et preocupis, això no vol dir que hagis de tenir mala nota
necessàriament, entrega la feina i deixa que el professor ho valori.
Per a exportar el fitxer amb el codi font, cal que facis clic a la pestanya Projectes i seleccionis
Exportar al meu ordinador el projecte (.aia) seleccionat com es mostra a la Figura 10.

5. Reforç i ampliació
Activitat de reforç. Modifica el codi de la Pissarra Tàctil per afegir una mida EXTRAGRAN,
amb els valors de la Taula 2, que l’usuari pugui seleccionar amb el SelectorDeLLista ‘Mida’.
MIDA

VECTOR

EXTRAGRAN

Dret / Esquerre

PROPIETAT
Alçada
Amplada

VALOR (píxels)
90
180

Taula 2. Mida EXTRAGRAN dels vectors
Un cop fet, respon: Què canvis has fet? Per què?

Activitat d’ampliació. La Pissarra Tàctil és una aplicació molt completa però té un petit
problema: només podem representar forces horitzontals! Per a solucionar aquesta petita
limitació farem dues modificacions:
1. Afegirem un SelectorDeLlista anomenat ‘Rotació’, que en fer clic ens permetrà
seleccionar entre 4 rotacions (0⁰, 90⁰, 180⁰ i 270⁰) que rotaran els 2 vectors la
quantitat que seleccioni l’usuari.
2. Farem que quan l’usuari pressioni un vector (és a dir, faci un toc a sobre), aquest
giri 5⁰.
Amb la primera modificació, l’usuari podrà escollir de forma ràpida que els vectors apuntin a
una direcció diferent de la inicial, mentre que la segona modificació li permetrà a l’usuari girar
un vector en una direcció que no sigui horitzontal (0⁰ o 180⁰) o vertical (90⁰ o 270⁰).
Investiga com funcionen les propietats Rota i Direcció d’una SpriteImatge i el bloc ‘quan...
Pressionar’ que trobaràs a l’editor de blocs. Un cop fet, programa les tres seqüències que
permetran a l’usuari seleccionar la rotació dels vectors, girar el vector dret i girar el vector
esquerre.
Un cop programades les seqüències, respon: Què canvis has fet? Per què?
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SOLUCIONARI: PISSARRA TÀCTIL
En tractar-se de problemes oberts és probable que existeixin més solucions possibles a les
quals s’indiquen aquí i caldrà analitzar cada resposta en particular per a veure la seva
adequació a l’enunciat del problema.

1. Activitat
Problema 1 (1,25 punts)
Component

És necessari per...

Disposició
Horitzontal

Agrupar la primera filera de botons, a la part superior de la pantalla,
perquè quedin ordenats un darrere de l’altre.

Botó (Fer Foto)

Dir a la càmera que faci una fotografia, en fer clic, i posar-la com a
fons del Llenç.

Selector de Llista
(Mida)

Seleccionar, en fer clic, la mida del vector entre els valors PETIT,
MITJÀ i GRAN que hem posat a la propietat ElementsDesdeCadena.

Botó (Esborrar)

Esborrar, en fer clic, el fons del Llenç i tornar a fer visibles els vectors
(si no ho eren ja).

Botó (Guardar)

Guardar, en fer clic, la imatge que hi ha al Llenç, vectors inclosos, com
a imatge a la memòria del telèfon intel·ligent.

Disposició
Horitzontal

Agrupar la segona filera de botons, a la part superior de la pantalla,
perquè quedin ordenats un darrere de l’altre.

Botó (Esquerra)

Moure, en fer clic, ambdós vectors cap a l’esquerra.

Botó (Dreta)

Moure, en fer clic, ambdós vectors cap a la dreta.

Llenç

És una àrea tàctil on podem posar una fotografia d’imatge fons i moure
els vectors de forces per sobre.

SpriteImatge
(Vector esquerre)

És una imatge d’un vector que apunta cap a l’esquerra, que es mourà
quan l’arrossegui l’usuari o s’amagarà quan llisqui el dit per sobre.

SpriteImatge
(Vector dret)

És una imatge d’un vector que apunta cap a la dreta, que es mourà
quan l’arrossegui l’usuari o s’amagarà quan llisqui el dit per sobre.

Càmera

Fer la fotografia.

Notificació

Mostrar el nom del fitxer guardat a l’usuari, quan es guarda la imatge
del Llenç al telèfon.
Taula 1. Funció dels components de la pantalla

Problema 2 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 1. Fer una fotografia i posar-la com a imatge de fons al Llenç
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Si només programéssim que en fer clic al botó ‘Fer foto’, la càmera prengués la fotografia i no
programéssim que després de fer foto es posi com a imatge de fons del Llenç, la càmera
prendria la fotografia però l’usuari no la veuria de fons al Llenç i no tindria cap indici que la
fotografia s’ha pres. A més, sense la fotografia de fons al Llenç no tindria sentit poder moure
els vectors a la pantalla per a dibuixar un diagrama de forces.

Problema 3 (1,25 punts)
Les dues seqüències que ha de programar l’alumne han de ser semblants a:

Figura 2. Moure els vectors quan l’usuari els arrossega
Per a moure la SpriteImatge fins a la posició actual, s’ha fet servir el bloc MoureA passant
com a paràmetres XActual i YActual. Si no poséssim aquest codi, encara que l’usuari
arrossegués la SpriteImatge, aquesta no es mouria, li hem de dir que es mogui fins a la
posició actual (és a dir, on l’usuari té el dit) perquè es mogui al mateix temps que l’usuari
l’arrossega.

Problema 4 (1,25 punts)
Les dues seqüències que ha de programar l’alumne han de ser semblants a:

Figura 3. Moure els vectors cap a l’esquerra o la dreta alhora
Hem fet servir els operadors aritmètics suma i resta per a canviar el valor de la coordenada X
de tots dos vectors. Si sumem un nombre de píxels a les coordenades X, els vectors es
mouran cap a la dreta, mentre que si restem un nombre de píxels a les coordenades X,
els vectors es mouran cap a l’esquerra. Per això en fer clic al botó ‘Esquerra’ restem 10
píxels a les coordenades X d’ambdós vectors i en fer clic al botó ‘Dreta’ sumem 10 píxels.

Problema 5 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:
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Figura 4. Canviar de mida els vectors
Necessitem fer servir l’estructura condicional per a comprovar quina opció ha seleccionat
l’usuari. Per a comprovar quina opció ha seleccionat l’usuari fem servir el comparador
d’igualtat de texts, ja en seleccionar una opció estem seleccionant un text. Amb el comparador
d’igualtat de texts comparem si l’opció seleccionada és igual al text PETIT, al text MITJÀ o al
text GRAN i canviem l’alçada i amplada dels vectors en conseqüència.

Problema 6 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 5. Esborrar els vectors quan l’usuari llisca el dit per sobre
Per a programar la seqüència fem servir el bloc ‘quan... Llançat’ per detectar quan l’usuari
llisca el dit per sobre del vector i el bloc ‘posar... com...’ per a posar la propietat visible de
la SpriteImatge a fals, de manera que es tornarà invisible (és a dir, s’esborrarà del Llenç).

Problema 7 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 6. Guardar i Esborrar els continguts del Llenç
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Ambdues seqüències són molt similars perquè ambdues netegen el Llenç (és a dir, esborren la
imatge de fons) i posen la propietat visible dels vectors a cert perquè es tornin visibles (en cas
que algun sigui invisible). L’única diferència és que la seqüència del botó ‘Guardar’, a més,
guarda el que hi ha al Llenç com una imatge a la memòria del telèfon intel·ligent i mostra una
notificació (o alerta) a l’usuari amb el nom del fitxer en què ha guardat la imatge, perquè
l’usuari sàpiga com es diu.

Problema 8 (1,25 punts)

Figura 7. Diagrama de forces manual

Figura 8. Diagrama de forces amb
Pissarra Tàctil

Quan un bloc de formigó es col·loca a terra, la gravetat fa que el bloc exerceixi una força cap a
terra (pes) i a la vegada, el terra exerceix una força, igual d’intensitat però en sentit oposat,
contra el bloc de formigó (força normal). El diagrama es mostra a la Figura 7. Com que la
Pissarra Tàctil només deixa dibuixar forces en el sentit horitzontal, però, per aquest cas,
ambdues són verticals, caldrà girar 90º la càmera abans de fer la foto, i girar 90º la pissarra a
l’hora de dibuixar l’esquema. El resultat seria similar al que es mostra a la Figura 8.

2. Codi complet de l’aplicació
Així, el codi complet de l’aplicació quedaria com:

Figura 8. Codi de l’aplicació ‘Pissarra Tàctil’
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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3. Reforç i ampliació
Activitat de reforç.
La seqüència de canvi de mida dels vectors, després de les modificacions de l’alumne, ha de
ser semblant a:

Figura 9. Canviar de mida els vectors modificats
A més, ha d’afegir l’opció EXTRAGRAN a les opcions de selecció de ‘Mida’:

Figura 10. Opcions de selecció de ‘Mida’ modificades
Cal fer dos canvis: afegir l’opció EXTRAGRAN a les opcions de selecció de ‘Mida’ i afegir
una nova seqüència al bloc ‘quan... DesprésDeSelecció’ de ‘Mida’. Aquesta seqüència ha de
comprovar, amb un operador de comparació de texts, si l’usuari ha seleccionat EXTRAGRAN
i, en cas que l’usuari l’hagi seleccionat, posar a l’alçada i amplada dels vectors els valors 90
píxels i 180 píxels respectivament.

Activitat d’ampliació.
La seqüència que l’alumne ha de programar han de ser semblants a:
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Figura 11. Seleccionar la rotació dels vectors

Figura 12. Rotar els vectors si es pressiona a sobre
El primer canvi que cal fer és afegir un SelectorDeLlista anomenat ‘Rotació’ amb 4 opcions
(0⁰, 90⁰, 180⁰ i 270⁰) a la pantalla i programar una seqüència què, després de seleccionar
una de les 4 opcions, posi a la propietat Direcció dels dos vectors el valor que hagi
seleccionat l’usuari. Això servirà perquè els vectors rotin la quantitat seleccionada.
El segon canvi que cal fer és afegir un bloc per al vector esquerre, i un altre per al dret, que
faci que quan es pressioni a sobre del vector, augmenti la propietat Direcció del vector en 5
unitats. Això farà que al tocar a sobre, giri 5⁰ en sentit horari.
Ara bé, a les tres seqüències, abans de canviar el valor de la propietat Direcció, perquè la
rotació s’apliqui correctament a la SpriteImatge cal posar el valor de la propietat Rota al
valor lògic cert.
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ANNEX 4: ACTIVITAT PUZZLE “XAT MÒBIL”
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PUZZLE: XAT MÒBIL
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Xat Mòbil (Puzzle)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Assolir els coneixements necessaris per a resoldre petits problemes de programació
amb App Inventor que facin servir operadors lògics, funcions, cadenes de caràcters i el
component MiniWebDB.



Objectiu específic:
-

Treballar en grup de forma cooperativa.

2. Mida dels grups
Cada grup d’origen estarà format per 3 o 4 estudiants (depenent del nombre d’alumnes del
grup) i cada grup d’experts per 4.
Els grups d’origen es formaran aleatòriament, per ordre de llista, a fi que siguin heterogenis en
nivell i en capacitats. A cada alumne del grup d’origen, també per ordre de llista i pels mateixos
motius, se li assignarà un dels texts (text 1, 2, 3 o 4). Els tres primers alumnes assignats a un
text formaran el primer grup d’experts i els tres segons l’altre.

3. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
dels següents 4 texts (annexos al final):





Text “Funcions”: explicant què són les funcions, per a què serveixen i com
s’utilitzen a App Inventor.
Text “Operadors Lògics”: explicant què són els operadors lògics, quins són i com
s’utilitzen a App Inventor.
Text “Text” : explicant què són les cadenes de caràcters i com podem fer
operacions amb elles a App Inventor.
Text “MiniWebDB”: explicant què és el component MiniWebDB d’App Inventor,
per a què serveix i com s’utilitza.

Per al professor:
Aquest guió i un qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma individual amb 10
preguntes de tipus fals o vertader.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Adaptat a partir dels continguts de la pàgina oficial d’ App Inventor.

34

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

4. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de dues classes (110 minuts):
-

Indicacions del professor, formació dels grups i comunicació del sistema d’avaluació:
20 minuts
Lectura individual i assimilació del material: 10 minuts
Reunió dels grups d’experts, discussió del material i elaboració d’un resum de grup:
25 minuts
Reunió del grup original, presentació dels mapes conceptuals i intercanvi de coneixement:
40 minuts (10 minuts per expert)
Avaluació individual:
15 minuts

5. Tasca Individual
Cada alumne ha d’aprendre els continguts de la documentació i respondre un petit qüestionari
d’avaluació.

6. Rols
Per al grup d’experts (rols estàtics):
-

Rol 1: Explica a la resta de companys la primera part del text segons què ha entès i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la segona part del text.
Rol 2: Explica a la resta de companys la segona part del text segons què ha entès i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la primera part del text.
Rol 3: Prepara el resum, respon si ho creu necessari.
Rol 4: Controla el temps i respon si ho creu necessari.

En cas que els grups d’experts siguin de 3 persones es poden unir els Rols 3 i 4 en un de sol.
Per al grup d’origen (rols dinàmics i rotatius, després de cada intervenció):
-

Rol 1: Explica el seu tema amb l’ajuda del mapa conceptual que ha elaborat.
Rol 2: Fa les preguntes que cregui necessàries i controla que tots els companys entenguin
el que explica l’alumne amb el rol 1.
Rol 3: Pren notes dels punts més importants per a l’elaboració del resum i de la tasca
individual.
Rol 4: Controla el temps i fa preguntes.

7. Criteri d’èxit
La majoria dels alumnes de cada grup respondran correctament totes les preguntes del
qüestionari d’avaluació.

8. Interdependència positiva
Per tal d’aconseguir assolir el criteri d’èxit, els components de cada equip hauran de col·laborar
de forma conjunta perquè el nombre més gran components del grup aprenguin els continguts
de la documentació.
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9. Exigibilitat/responsabilitat individual
Cada alumne ha de ser responsable d’aprendre els continguts de la documentació a fi de
respondre correctament al qüestionari d’avaluació.

10. Habilitats socials en joc
Els alumnes hauran de ser capaços de discutir i d’arribar a acords, de prendre decisions en
l’elaboració del resum i de comunicar-se de manera efectiva a fi que tothom entengui el tema, i
sigui capaç de demostrar que ho ha entès davant del professor.

11. Tasca individual
Els alumnes hauran de resoldre el qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma
individual amb 10 preguntes sobre els continguts treballats de tipus fals o vertader.

12. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de quatre factors:
1. La seva avaluació individual (70%)
2. La mitja de l’avaluació individual dels seus companys de grup (30%)

13. Avaluació de l’activitat
L’avaluació de l’activitat la portarà a terme el mateix professor i ell mateix prendrà les mesures
de correcció necessàries en funció d’aquesta avaluació. Un exemple d’aquestes mesures seria
canviar la planificació de l’activitat, si resulta poc factible finalitzar les tasques a temps per als
alumnes o obviar la nota del qüestionari d’avaluació.

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

14. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

15. Risc de l’activitat
Els conceptes introduïts són molt nous per als alumnes pel que poden sorgir dificultats a l’hora
de treballar-los.
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A més, l’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els
quals destacarien els següents:
1. Un o més alumnes es poden negar a treballar en grup. Per a solucionar aquest tipus de
situació es proposa parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest
tipus d’activitat i com el seu fi és preparar-los per al seu futur laboral i ciutadà.
2. La temporització esperada pot no complir-se, en aquest cas es proposa ser flexible
amb la temporització o prioritzar les parts de l’activitat més importants (reduint la
durada de les altres i tenint-ho en compte en l’avaluació dels alumnes).
3. Els estudiants no estan acostumats a cooperar entre ells i pot haver-hi problemes als
grups, pel que és molt important, per part del professor, definir de forma clara els rols
dels estudiants i controlar periòdicament i de forma contínua com evoluciona la feina
als diferents grups.
4. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb què la seva nota
depengui en gran part dels resultats d’altres estudiants, en aquest cas es podria tractar
de consensuar amb la classe els percentatges d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la
nota de l’activitat en el curs.
Sobre el tema dels equipaments i materials necessaris, en tractar-se d’una activitat
relativament senzilla de fer i que depèn de pocs materials, aquesta part no sembla que pugui
ser una font de problemes però si l’activitat que en segueix.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Adaptat a partir dels continguts de la pàgina oficial d’ App Inventor.

37

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Funcions
1. Què és una funció?
Una funció és una seqüència de blocs o de codi que s'emmagatzema sota un nom: el nom que
posem al bloc que defineix la funció. En lloc d'haver de copiar la mateixa llarga seqüència de
blocs una vegada i una altra, podem crear una funció i simplement cridar al bloc de la funció
cada vegada que volem que s’executi aquesta seqüència d’instruccions.
2. Què és un paràmetre?
Un paràmetre és una entrada a una funció. Algunes funcions requereixen saber alguna dada i
aquesta dada canvia la forma en què s'executa la funció. Per exemple, si la funció
s’encarregués de sumar dos nombres, els hi hauríem de passar com a paràmetres perquè els
pogués sumar, de la mateixa manera que quan uses una calculadora escrius els nombres
perquè pugui fer la suma. En aquest cas el resultat no és el mateix si passem un 2 i un 3 o un 4
i un 5.
3. Per a què serveixen les funcions?
Utilitzem les funcions a App Inventor per crear nous blocs que podem utilitzar en repetides
ocasions i ocupen menys espai que tots els blocs que hauríem d’utilitzar si no en féssim servir.
A més, utilitzant funcions podem posar ordre al codi i fer que sigui més fàcil saber que fa cada
cosa, sempre i quan posem noms entenedors a les funcions.
4. Quins tipus de funcions podem crear?
Hi ha dos tipus de funcions, les que retornen un valor després de realitzar la seqüència
d’instruccions i les que no retornen cap valor.
Les funcions que no retornen cap valor només recullen una seqüència de blocs junts en un
grup.
Quan es crea un procediment, App Inventor
genera automàticament un bloc per a poder cridar
la funció i el col·loca al calaix anomenat Les
Meves Definicions.
Les funcions que retornen un valor recullen una seqüència de blocs junts en un grup, però a
més han de retornar un valor. Per això tenen un forat, on s’indica el valor a retornar. Després
de la creació d'aquesta funció, es crearà un bloc per a cridar la funció que necessita ser
connectat amb un altre. Això es deu al fet que el resultat de l'execució d'aquesta funció retorna
un valor, i aquest valor es transmet al bloc que està connectat.
resultat
resultat

5. Com afegim arguments a una funció?
Si la funció ha de tenir arguments, aquests es
poden afegir amb el botó blau que està a la part
esquerra, a dalt del bloc. En fer clic al signe blau,
podem arrossegar arguments addicionals per a la
funció, tants com necessitem.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Adaptat a partir dels continguts de la pàgina oficial d’ App Inventor.

38

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Operadors Lògics
1. Què és un operador lògic?
Els operadors lògics són operadors que permeten establir relacions entre condicions o valors
del tipus cert o fals. Per exemple, permeten unir o negar condicions.
2. Quins operadors lògics hi ha?
Hi ha tres tipus d’operadors lògics: l’operador no, l’operador o i l’operador i.
no
L’operador no realitza negació lògica, tornant falsa si l'entrada és cert, i cert si l'entrada és
falsa.

i
L’operador i comprova si alguna d'un conjunt de condicions és certa. El resultat és cert si una o
més de les condicions són certes. Si es volen afegir més condicions, cal ficar un bloc a dins
d’un altre del mateix tipus.

o
L’operador o comprova si tots els d'un conjunt de condicions lògiques són certes. El resultat és
cert si i només si es compleixen les dues condicions. Si es volen afegir més condicions, cal ficar
un bloc a dins d’un altre del mateix tipus.

3. Per a què serveixen els operadors lògics?
Els operadors lògics s’utilitzen amb comparadors (ja siguin numèrics, de cadenes de text o
lògics) que permeten comparar dos valors a fi de fer comparacions més complexes.
Per exemple, si volem comparar si un nombre és igual a 2 o igual 5, farem ús del comparador
d’igualtat de nombres de l’apartat Matemàtiques i de l’operador lògic o:

O, per exemple, si volem comparar si un text és diferent de casa i de cotxe, farem ús del
comparador d’igualtat de textos, de dos operadors lògics no i d’un operador lògic i:
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MiniWebDB
1. Què és MiniWebDB?
MiniWebDB és un component App Inventor que permet guardar
dades en una base de dades al web. Per a afegir-ho caldrà que
l’agafis de l’apartat d’Emmagatzematge, al Dissenyador i
l’arrosseguis fins a la pantalla de l’aplicació.
Com que les dades s'emmagatzemen a la web en lloc d'un telèfon en
particular, MiniWebDB pot utilitzar-se per facilitar la comunicació
entre els telèfons i les aplicacions (per exemple, es pot utilitzar per a
crear jocs multi-jugador per a telèfons intel·ligents).
MiniWebDB és un magatzem de dades persistent per a l'aplicació a
la web. Això vol dir que les dades emmagatzemades en una
MiniWebDB estaran disponibles cada vegada que l'aplicació
s'executi per a qualsevol aplicació què sàpiga amb quin nom s’han
guardat. Això vol dir que es poden guardar dades des d’un telèfon i
llegir-les des d’un altre.
És important comentar, que perquè es pugui accedir als missatges
guardats a la base de dades a Internet, caldrà que el telèfon
intel·ligent de l’usuari estigui connectat a Internet a través de la
tecnologia Wi-Fi o 3G.
3. Com guardem o modifiquem un valor a MiniWebDB?
Per emmagatzemar un element de dades o modificar el seu valor, cal fer ús del bloc
GuardarValor, especificant l'etiqueta amb el nom amb el qual volem que s’emmagatzemi i el
valor a guardar a sota.

nom amb què es vol guardar el valor

4. Com llegim un valor de MiniWebDB?
Per recuperar un element de dades, cal fer ús del bloc ObtenirValor, especificant l'etiqueta
amb el nom amb el qual es va guardar i un valor que ens retornarà el bloc en cas que no
existeixi cap valor guardat amb aquest nom al component MiniWebDB.

nom amb què es va guardar el valor

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Adaptat a partir dels continguts de la pàgina oficial d’ App Inventor.

40

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Text
1. Què és una cadena de caràcters?
Una cadena de caràcters, o de text, és una cadena que pot contenir caràcters (lletres, números
o altres caràcters especials). En App Inventor, les cadenes de caràcters són objectes del calaix
text que es creen amb el bloc “”, escrivint dins el text que volem.

2. Com unim cadenes de caràcters?
Si necessitem unir texts, podem fer ús del bloc unir, que afegeix totes les entrades del bloc per
fer una sola cadena. Si volem afegir més forats per a poder posar més entrades, aquests es
poden afegir amb el botó blau que està a la part esquerra, a dalt del bloc. En fer clic al signe
blau, podem arrossegar forats addicionals, tants com necessitem. En cas que al bloc no hi hagi
entrades, retorna una cadena buida.
aquest és un exemple

3. Com comparem cadenes de caràcters?
El bloc de comparar texts diu si la primera cadena és lexicogràficament < (més petita), > (més
gran) o = (igual) a la segona cadena en funció del signe que se selecciona al desplegable.
Una cadena considera un lexicogràficament més gran que un altre si és alfabèticament més
gran que l'altra cadena. Això vol dir que vindria després al diccionari. Totes les lletres
majúscules es consideren més petites que les lletres minúscules. Això vol dir que la paraula
“gat” es considera més gran que la paraula “Gat”.
fals
cert
4. Com retallem cadenes de caràcters?
El bloc retalla divideix el text en trossos allà on és igual al text que se li passa com a
paràmetre, al forat on posa en, i produeix una llista que conté els resultats. Per exemple, la
divisió del text, “paraula1, paraula2, paraula3” per on hi ha una coma (,) retorna una llista que
conté els texts paraula1, paraula2 i paraula3.
paraula1
paraula2
paraula3
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Qüestionari d’avaluació: Xat Mòbil (Puzzle)
1. Una funció és una seqüència de blocs o codi que s’agrupa amb un únic nom.
Vertader

Fals

2. Un paràmetre és una sortida a la nostra funció.
Vertader

Fals

3. Utilitzem les funcions a App Inventor per crear nous blocs que podem utilitzar en repetides
ocasions i ocupen menys espai.
Vertader

Fals

4. Una cadena de caràcters pot contenir lletres, números o altres caràcters especials.
Vertader

Fals

5. Si necessitem unir texts, podem fer ús del bloc retalla, que afegeix totes les entrades del bloc
per fer una sola cadena.
Vertader

Fals

6. Els operadors lògics són operadors que permeten establir relacions entre condicions o valors
del tipus cert o fals.
Vertader

Fals

7. L’operador o comprova si alguna d'un conjunt de condicions és certa.
Vertader

Fals

8. L’operador o comprova si tots els d'un conjunt de condicions lògiques són certes.
Vertader

Fals

9. MiniWebDB és un component App Inventor que permet guardar dades en una base de
dades al web.
Vertader

Fals

10. MiniWebDB pot utilitzar-se per facilitar la comunicació entre els telèfons i les aplicacions si
el telèfon intel·ligent de l’usuari està connectat a Internet a través de Wi-Fi o 3G.
Vertader

Fals
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Qüestionari d’avaluació: Xat Mòbil (Puzzle)
Solucions:
1. Vertader
2. Fals
3. Vertader
4. Vertader
5. Fals
6. Vertader
7. Fals
8. Vertader
9. Vertader
10. Vertader
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ANNEX 5: ACTIVITAT ABP “XAT MÒBIL”
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ABP: XAT MÒBIL
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Xat Mòbil (ABP)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Resoldre petits problemes de programació amb App Inventor fent servir funcions,
operadors lògics, cadenes de text i el component MiniWebDB.



Objectiu específic:
-

Escriure un dossier tècnic de qualitat que descriu el treball dut a terme.

2. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
de l’enunciat que repartirà entre els alumnes.
Cal que cada alumne disposi d’un ordinador amb el programari de l’emulador d’App Inventor
instal·lat i un compte Google propi que li permeti accedir a l’entorn de programació App
Inventor.
Per al professor:
Aquest guió, un solucionari de l’activitat, una rúbrica per a avaluar les aplicacions mòbils
desenvolupades pels alumnes i una aplicació mòbil acabada que sigui solució de l’activitat de
model pels alumnes.

3. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de tres classes (155 minuts):
-

Indicacions del professor i comunicació del sistema d’avaluació:
15 minuts
Resolució autònoma dels problemes:
135 minuts
Lliurament de resultats:
5 minuts

4. Tasca Individual
Cada alumne ha de resoldre els problemes de l’enunciat de forma autònoma i lliurar el codi font
de l’aplicació mòbil que ha desenvolupat, l’aplicació mòbil i el dossier amb les respostes a les
qüestions que planteja l’enunciat.
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5. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de dos factors un quantitatiu i un altre qualitatiu:
1. L’avaluació del dossier escrit amb les respostes a les qüestions que plantegen els
problemes (50%)
2. L’avaluació de l’aplicació desenvolupada per l’alumne seguint la rúbrica (50%)

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

6. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

7. Risc de l’activitat
L’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els quals
destacarien els següents:
1. La sensació de malestar i ansietat és comú entre els estudiants durant l'etapa inicial
d'implementació de l’ABP. En aquest cas es proposa als docents parlar amb els
estudiants i animar-los a continuar treballat fins que passi el temps suficient perquè
s’habituïn, ja que els nivells de malestar i insatisfacció dels estudiants disminueixen
significativament amb l’avanç de les sessions.
2. La temporització esperada pot no complir-se. En aquest cas es proposa als docents ser
flexible amb la temporització o prioritzar els problemes de l’activitat que consideren més
importants o que permeten aconseguir un funcionament limitat de l’aplicació mòbil i
tenir-ho en compte en l’avaluació dels alumnes.
3. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb la metodologia, de
manera que creguin que el contingut no està cobert adequadament i que això ha
afectat la seva nota. Per a solucionar aquest tipus de situació es proposa als docents
parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest tipus d’activitat i que el
fi és preparar-los per a ser més autònoms. En tot cas, si les queixes fossin
generalitzades, es podria tractar de consensuar amb la classe els percentatges
d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la nota de l’activitat en el curs.
4. En tractar-se d’una activitat que depèn de la disponibilitat d’un cert nombre materials:
ordinadors, programari, telèfons intel·ligents aquesta part pot ser una font de
problemes. Es recomana als professors que s’assegurin que tot el material està
disponible i que tot el programari està instal·lat de forma correcta abans de començar
les sessions.
5. En necessitar-se un compte Google, les famílies de l’alumnat han d’autoritzar o ser
comunicades pel centre de la creació i gestió del compte de l’alumne, i podria haver-hi
famílies què, per raons diverses, siguin reticents. En aquest cas es proposa als docents
contactar amb les famílies per a explicar l’activitat i els beneficis que tindrà aquesta
sobre l’alumne a fi que entenguin la finalitat d’aquest tipus d’activitats.
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FITXA: XAT MÒBIL
1. Introducció
Un xat és una aplicació informàtica que permet mantenir una conversa en temps real amb un
altre usuari que estigui connectat.
Segurament n’has utilitzat algun alguna vegada, però si en vols veure un
exemple, pots consultar l’enllaç següent:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/xtec-i-google/correu-gmail/xat

Font: Pixabay. Domini públic.
En aquesta activitat, programarem des de zero un xat mòbil que li permetrà a un usuari
conversar amb altres persones dintre d’un grup. Per a enviar un missatge, haurà d’indicar,
mitjançant un formulari, el seu nom, el grup al qual pertany i el missatge que vol enviar.
Per a fer-ho farem ús de l’estructura condicional, definirem funcions i utilitzarem operadors
lògics i d’assignació. A continuació tens una imatge de l’aplicació perquè et facis una idea:

Figura 1. Pantalla del Xat

2. Preparació de l’activitat
Per a poder realitzar l’activitat cal que entris a l’aplicació web App Inventor fent ús de l’enllaç
http://ai2.appinventor.mit.edu i de l’usuari i contrasenya del teu compte Google.
Abans de començar a fer l’activitat l’únic que has de fer és descarregar-te una còpia de la
imatge del logotip, de l’enllaç http://pixabay.com/es/nube-blog-tweet-como-compartir-709107/ i
guardar-la al teu ordinador.

3. Activitat
Per a poder programar l’aplicació caldrà que llegeixis amb atenció els enunciats dels
problemes i facis el que se’t demani. Si segueixes tots els apartats amb cura i els resols de
forma correcta en acabar l’activitat disposaràs del teu propi xat mòbil!
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Problema 1. Identifica quins components (botó, quadre editable de text, distribució de pantalla,
imatge, etc.) et calen per a dissenyar la pantalla de la Figura 1 i fes una llista. Per exemple, per
posar el logotip necessitem un component de tipus Imatge.
Imatge

Un cop feta la llista dissenya la pantalla a App Inventor i si necessites algun component
addicional que no havies pensat afegeix-lo a la llista.
Necessitem un component del tipus TinyWebBD i un altre del tipus Rellotge. Es tracta de dos
components no visibles. Afegiu-los arrossegant-los de la Paleta cap al Visor.

Problema 2. TinyWebBD és un tipus de component especial que ens permet, si tenim connexió
Wi-Fi o 3G, emmagatzemar dades a Internet amb un nom i recuperar-les més tard, quan les
necessitem. Amb el bloc ObtenirValor recuperem les dades guardades amb el nom que posa
a etiqueta, i amb el bloc GuardarValor guardem les dades que pasem a valorAGuardar (un
text, un número, etc.) amb el nom que posa a etiqueta. Pots veure imatges d’aquests blocs a la
Figura 2.

Figura 2. Blocs ObtenirValor i GuardarValor de TinyWebBD
Nosaltres utilitzarem TinyWebBD per a guardar la conversa d’un grup a la web. Quan un usuari
envia un missatge, la seva aplicació agafa la conversa del grup de la web, afegeix el nou
missatge i guarda les dades a la web un altre cop. D’aquesta manera, quan les aplicacions de
la resta dels components del grup actualitzin la conversa, aquesta ja inclourà el nou missatge.
Raona que text podríem fer servir com a etiqueta per a que tots els membres d’un mateix grup
guardin i obtinguin la mateixa conversa? Pista: es l’únic text que tindran en comú!

Problema 3. Començarem per crear la funció enviar què quan li passem un text de conversa
com a paràmetre, ho guardarà a la web posant com a nom de les dades el nom del grup. Això
ho farà però, si el text amb el nom del grup no està buit (així farem que tots els grups que
poden enviar missatges tinguin un nom). Si el nom del grup està buit no s’ha de fer res.
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Figura 3. Blocs per a resoldre el Problema 3
Programa la funció enviar, fer servir tots els blocs de la Figura 3, i després respon a la següent
qüestió: Que valors has utilitzat com a etiqueta i com a valorAGuardar al bloc GuardarValor?
Per què?

Problema 4. Quan fem clic al botó Enviar, s’ha d’enviar el missatge que l’usuari hagi escrit al
quadre de text Missatge. Copia la seqüència d’instruccions de la Figura 4 i completa el codi.
Has de completar el codi fent ús de les propietats Text dels quadres de text Usuari i Missatge i
el bloc unir de l’apartat Text. Quan l’usuari faci clic al botó Enviar, s’ha d’agafar el nom de
l’usuari i unir-ho amb el missatge separant-los per dos punts i un espai (com es mostra a la
Figura 5) i enviar el missatge fent ús de la funció que has programat a l’apartat anterior. Un cop
enviat el missatge s’ha de tornar a ficar buit la propietat Text del quadre de text Missatge.

Figura 4. Codi incomplet del Problema 4

Figura 5. Exemple de Missatge

Després de programar el codi respon a la següent pregunta: Ens ha permès estalviar codi fer
servir la funció enviar? I què el codi sigui més fàcil de llegir? Raona les teves respostes.

Problema 5. Quan l’usuari faci clic al botó de Reset s’ha de reiniciar tota la conversa, és a dir el
text de la conversa que es guarda a la web ha de passar a estar buit. Programa-ho i explica
quins blocs has utilitzat per a fer-ho, si és la manera de fer-ho fent servir menys codi i per què.
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Problema 6. Per a rebre els missatges farem ús d’una altra funció, que anomenarem rebre.
Aquesta funció s’encarrega d’agafar el text de la conversa que està guardat a la web i
actualitzar-ho al quadre de text Conversa.
Per fer-ho utilitzarem dos blocs: el bloc cridar a ObtenirValor que recupera les dades
guardades a la web i el bloc quan ObtenirValor què fa alguna cosa amb les dades que ha
rebut cridar a ObtenirValor, que estan al paràmetre valorDeWebDB. Els dos blocs pertanyen
al component TinyWebBD.
La funció rebre s’encarregarà de cridar a ObtenirValor passant-li el nom del grup per a
recuperar la conversa. Això ho farà però, si el text amb el nom del grup no està buit. Si el nom
del grup està buit, no s’ha de fer res. Per altra banda, un cop es recuperi la conversa, el bloc
quan ObtenirValor s’encarregarà d’actualitzar la conversa com pots veure a la Figura 6.

Figura 6. Codi que actualitza el text del quadre de text Conversa amb les dades rebudes
Afegeix el codi de la Figura 6 i programa la funció rebre. Després, respon a la següent
pregunta: La funció rebre necessita que se li passi algun paràmetre? Per què?

Problema 7. Si te’n recordes, al principi hem afegit un component de tipus Rellotge. Aquest
component l’hem afegit per a fer-ho servir com a temporitzador, que vol dir que cada cert temps
(1000 ms), realitzarà una acció que nosaltres indiquem posant un codi dins del bloc
Temporitzador.
Sabent això, afegeix el codi necessari perquè l’aplicació rebi missatges tant en iniciar-se com
cada cop que passi 1 s. Per a fer-ho utilitza blocs com Temporitzador (del component de tipus
Rellotge), Inicialitzar (de la pantalla Screen1) o rebre (la funció que has definit abans).
Ens ha permès estalviar codi definir la funció rebre? I què el codi sigui més fàcil de llegir?
Raona les teves respostes.

Problema 8. Per a poder rebre i enviar missatges a través de l’aplicació de xat, caldrà que el
telèfon intel·ligent de l’usuari estigui connectat a Internet a través de la tecnologia Wi-Fi o 3G.
Tenint en compte que la conversa està guardada a un servidor a Internet, fes un petit esquema
que expliqui com viatgen les dades de la conversa des del servidor fins al telèfon intel·ligent en
el cas del Wi-Fi.
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4. Lliurament de resultats
Felicitats! A hores d'ara ja hauries d’estar xatejant amb els teus companys fent ús del teu propi
Xat Mòbil. Perquè el professor pugui avaluar la teva feina cal que lliuris dues coses: aquesta
fitxa amb totes les respostes a les preguntes i l'arxiu de codi font de l’aplicació que acabes de
programar. Si no et funciona tot, no et preocupis, això no vol dir que hagis de tenir mala nota
necessàriament, entrega la feina i deixa que el professor ho valori.
Per a exportar el fitxer amb el codi font, cal que facis clic a la pestanya Projectes i seleccionis
Exportar al meu ordinador el projecte (.aia) seleccionat com es mostra a la Figura 7.

Exportar codi font

Figura 7. Exportar el codi font de l’aplicació

5. Reforç i ampliació
Activitat de reforç. Modifica l’aplicació del xat mòbil que has fet perquè l’usuari pugui refrescar
la conversa i veure si s’han rebut missatges nous fent clic a un botó.
Què canvis has fet? És la forma més fàcil i què fa ús de menys blocs per a fer-ho?

Activitat d’ampliació. Modifica l’aplicació del xat mòbil perquè els missatges que s’enviïn a la
conversa ara portin també la data i l’hora (a part del nom de l'usuari) i perquè en reiniciar la
conversa s’afegeixi un missatge dient qui ha reiniciat la conversa. Fes-ho fent servir el mínim
codi possible. Si no saps com obtenir la data i hora amb el component rellotge, pots consultar
el següent enllaç:
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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https://sites.google.com/site/appinventormegusta/ejemplos/trabajando-con-el-componente-relojclock/trabajando-con-el-componente-reloj-clock---bloques.
Explica els canvis que has fet i raona el perquè ho has fet d’aquesta manera.
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SOLUCIONARI: XAT MÒBIL
En tractar-se de problemes oberts és probable que existeixin més solucions possibles a les
quals s’indiquen aquí i caldrà analitzar cada resposta en particular per a veure la seva
adequació a l’enunciat del problema.

1. Activitat
Problema 1 (1,25 punts)

Figura 1. Disseny de la pantalla
Imatge (logotip)
Disposició Vertical
Etiqueta (Usuari)
Quadre de Text (Usuari)
Etiqueta (Grup)
Quadre de Text (Grup)
Etiqueta (Missatge)
Quadre de Text (Missatge)
Disposició Tabular

Botó (Enviar)
Botó (Reset)
Etiqueta (Conversa)

Problema 2 (1,25 punts)
La forma més fàcil perquè tots els usuaris d’un grup guardin i obtinguin la mateixa conversa és
que guardem la conversa amb el mateix nom que el grup. Caldrà, però que tots els grups
tinguin noms diferents.

Problema 3 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:
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Figura 2. Funció enviar

L’etiqueta amb què guardem el valor és la propietat Text del quadre de text Grup, és a dir, el
nom del grup. El valor a guardar és la variable conversa, que se li passa a la funció, i què,
suposem, contindrà el text de la conversa que volem guardar. A conversa li passarem el text
de la conversa del grup actualitzat perquè es guardi a Internet amb el nom del Grup (pel motiu
que hem explicat al problema anterior) el que ens permetrà, més tard, recuperar-ho des de la
mateixa aplicació o des d’una altra d’un usuari del mateix grup.

Problema 4 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 3. Enviar conversa
Fer servir la funció enviar, de moment, no ens estalvia codi però sí que ens permetrà reutilitzar
aquesta funció quan la necessitem. El que sí que ens ha permès és que el codi estigui més
ben organitzat i que d’una ullada sigui fàcil de veure que passa si fem clic al botó Enviar: es
fica el nou missatge a la conversa, s’envia la conversa actualitzada (és a dir, es guarda a
Internet) i es buida el quadre de text Missatge.

Problema 5 (1,25 punts)
La seqüència que ha de programar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 4. Reset
La forma més fàcil, i amb menys codi, de fer un reset de la conversa (és a dir tornar-la a deixar
en blanc com al principi) és fent ús de la funció enviar que hem programat abans, passant-li
una cadena de caràcters buida. No hi ha cap forma de fer-ho més fent ús de tan sols dos
blocs. Aquí veiem la importància que té definir funcions dintre de l’aplicació i com ens permet
estalviar-nos escriure més codi.
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Problema 6 (1,25 punts)
El codi que ha d’afegir l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 5. Funció enviar
No, no cal que se li passi cap paràmetre perquè el nom del grup ho pot agafar del quadre de
text Grup i la conversa l’agafa d’Internet a través del component TinyWebBD.

Problema 7 (1,25 punts)
Les seqüències que ha de programar l’alumne han de ser semblant a:

Figura 6. Codi per rebre missatges a l’inici i mentre funciona l’aplicació
Sí, la funció rebre permet estalviar codi, ja que sinó hauríem de programar el mateix dues
vegades (dintre dels blocs Inicialitzar i Temporitzador). A més, el codi queda millor organitzat,
ja que d’una ullada és més fàcil veure què en inicialitzar la pantalla, així com cada segon,
s’actualitzen els missatges rebuts.

Problema 8 (1,25 punts)
L’esquema mínim que ha de fer l’alumne ha d’incloure el telèfon intel·ligent, un router ADSL
per encaminar la comunicació i la xarxa d’Internet. Addicionalment, l’esquema pot ser tan
complex com sàpiga fer-ho l’alumne incloent-hi altres elements com per exemple punts
d’accés o el Proveïdor de Serveis d’Internet.

Font: Wikipedia.
Ludovic Ferre
Llicència: CC BY-SA 3.0

Figura 7. Esquema de comunicació Wi-Fi
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2. Codi complet de l’aplicació
Així, el codi complet de l’aplicació quedaria com:

Figura 8. Codi per rebre missatges a l’inici i mentre funciona l’aplicació

3. Reforç i ampliació
Activitat de reforç.
Els canvis fets han sigut posar un botó nou a la pantalla, anomenat Actualitzar, i afegir el codi
a l’editor de blocs perquè quan l’usuari en faci clic es cridi a la funció rebre (què hem
programat als problemes anteriors per a actualitzar la conversa). Com reutilitzem la funció
rebre que ja estava programada, es tracta de la manera més fàcil i què fa ús de menys blocs
per a fer-ho.

Figura 9. Canvis en el disseny de la pantalla

Figura 10. Codi per rebre missatges en fer clic al nou botó
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Activitat d’ampliació.
Una de les formes de fer-ho afegint el mínim codi possible és creant una nova funció que
s’encarregui de crear un text amb la data i l'hora, el nom de l’usuari i el nou missatge. El
missatge i el nom de l’usuari se li han de passar com a paràmetre. Un cop fet, modifiquem el
codi del botó Enviar, perquè quan es faci clic s’agafi la conversa i se li afegeixi un text creat
fent servir aquesta nova funció (passant com a paràmetres l’usuari i el missatge que volem
enviar). En el cas del botó Reset, l’únic que hem de fer és canviar el text de la conversa per un
nou missatge creat amb aquesta funció, passant-li com a paràmetres un missatge que indiqui
que s’ha reiniciat la conversa i l’usuari que ho ha fet. D’aquesta manera reutilitzem tot el codi
que hi ha dins de la nova funció, i amb poques modificacions aconseguim afegir els canvis que
volíem.

Figura 11. Nova funció per a crear un missatge amb la data i l’hora afegides

Figura 12. Codi modificat per enviar missatges i per fer reiniciar la conversa
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ANNEX 6: ACTIVITAT PUZZLE “LLISTAT QR”
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PUZZLE: LLISTAT QR
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Llistat QR (Puzzle)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Assolir els coneixements necessaris per a resoldre petits problemes de programació
amb App Inventor que facin servir variables, estructures d’iteració, llistes i el component
TninyDB.



Objectiu específic:
-

Treballar en grup de forma cooperativa.

2. Mida dels grups
Cada grup d’origen estarà format per 3 o 4 estudiants (depenent del nombre d’alumnes del
grup) i cada grup d’experts per 4.
Els grups d’origen es formaran aleatòriament, per ordre de llista, a fi que siguin heterogenis en
nivell i en capacitats. A cada alumne del grup d’origen, també per ordre de llista i pels mateixos
motius, se li assignarà un dels texts (text 1, 2, 3 o 4). Els tres primers alumnes assignats a un
text formaran el primer grup d’experts i els tres segons l’altre.

3. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
dels següents 4 texts (annexos al final):





Text “Llistes”: explicant què són les llistes, per a què serveixen i com s’utilitzen a
App Inventor.
Text “Variables”: explicant què són les llistes, per a què serveixen i com s’utilitzen
a App Inventor.
Text “TinyBD” : explicant què és el component TinyBD d’App Inventor, per a què
serveix i com s’utilitza.
Text “Estructures d’iteració”: explicant què són les estructures d’iteració, per a
què serveixen i quines existeixen i com s’utilitzen a App Inventor.

Per al professor:
Aquest guió i un qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma individual amb 10
preguntes de tipus fals o vertader.
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4. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de dues classes (110 minuts):
-

Indicacions del professor, formació dels grups i comunicació del sistema d’avaluació:
20 minuts
Lectura individual i assimilació del material: 10 minuts
Reunió dels grups d’experts, discussió del material i elaboració d’un resum de grup:
25 minuts
Reunió del grup original, presentació dels mapes conceptuals i intercanvi de coneixement:
40 minuts (10 minuts per expert)
Avaluació individual:
15 minuts

5. Tasca Individual
Cada alumne ha d’aprendre els continguts de la documentació i respondre un petit qüestionari
d’avaluació.

6. Rols
Per al grup d’experts (rols estàtics):
-

Rol 1: Explica a la resta de companys la primera part del text segons què ha entès ell i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la segona part del text.
Rol 2: Explica a la resta de companys la segona part del text segons què ha entès ell i
pregunta el que no ha entès. Respon a les preguntes sobre la primera part del text.
Rol 3: Prepara el resum, respon si ho creu necessari.
Rol 4: Controla el temps i respon si ho creu necessari.

En cas que els grups d’experts siguin de 3 persones es poden unir els Rols 3 i 4 en un de sol.
Per al grup d’origen (rols dinàmics i rotatius, després de cada intervenció):
-

Rol 1: Explica el seu tema amb l’ajuda del mapa conceptual que ha elaborat.
Rol 2: Fa les preguntes que cregui necessàries i controla que tots els companys entenguin
el que explica l’alumne amb el rol 1.
Rol 3: Pren notes dels punts més importants per a l’elaboració del resum i de la tasca
individual.
Rol 4: Controla el temps i fa preguntes.

7. Criteri d’èxit
La majoria dels alumnes de cada grup respondran correctament totes les preguntes del
qüestionari d’avaluació.

8. Interdependència positiva
Per tal d’aconseguir assolir el criteri d’èxit, els components de cada equip hauran de col·laborar
de forma conjunta perquè el nombre més gran components del grup aprenguin els continguts
de la documentació.

9. Exigibilitat/responsabilitat individual
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Cada alumne ha de ser responsable d’aprendre els continguts de la documentació a fi de
respondre correctament al qüestionari d’avaluació.

10. Habilitats socials en joc
Els alumnes hauran de ser capaços de discutir i d’arribar a acords, de prendre decisions en
l’elaboració del resum i de comunicar-se de manera efectiva a fi que tothom entengui el tema, i
sigui capaç de demostrar que ho ha entès davant del professor.

11. Tasca individual
Els alumnes hauran de resoldre el qüestionari d’avaluació dels objectius assolits de forma
individual amb 10 preguntes sobre els continguts treballats de tipus fals o vertader.

12. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de quatre factors:
1. La seva avaluació individual (70%)
2. La mitja de l’avaluació individual dels seus companys de grup (30%)

13. Avaluació de l’activitat
L’avaluació de l’activitat la portarà a terme el mateix professor i ell mateix prendrà les mesures
de correcció necessàries en funció d’aquesta avaluació. Un exemple d’aquestes mesures seria
canviar la planificació de l’activitat, si resulta poc factible finalitzar les tasques a temps per als
alumnes o obviar la nota del qüestionari d’avaluació.

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

14. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

15. Risc de l’activitat
Els conceptes introduïts són molt nous per als alumnes pel que poden sorgir dificultats a l’hora
de treballar-los.
A més, l’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els
quals destacarien els següents:
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1. Un o més alumnes es poden negar a treballar en grup. Per a solucionar aquest tipus de
situació es proposa parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest
tipus d’activitat i com el seu fi és preparar-los per al seu futur laboral i ciutadà.
2. La temporització esperada pot no complir-se, en aquest cas es proposa ser flexible
amb la temporització o prioritzar les parts de l’activitat més importants (reduint la
durada de les altres i tenint-ho en compte en l’avaluació dels alumnes).
3. Els estudiants no estan acostumats a cooperar entre ells i pot haver-hi problemes als
grups, pel que és molt important, per part del professor, definir de forma clara els rols
dels estudiants i controlar periòdicament i de forma contínua com evoluciona la feina
als diferents grups.
4. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb què la seva nota
depengui en gran part dels resultats d’altres estudiants, en aquest cas es podria tractar
de consensuar amb la classe els percentatges d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la
nota de l’activitat en el curs.
Sobre el tema dels equipaments i materials necessaris, en tractar-se d’una activitat
relativament senzilla de fer i que depèn de pocs materials, aquesta part no sembla que pugui
ser una font de problemes però si l’activitat que en segueix.
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Llistes
1. Què és una llista?
Les llistes són un tipus d'estructura de dades utilitzat en qualsevol llenguatge de programació,
no només App Inventor. Utilitzem llistes per crear i manipular diferents conjunts d’elements que
es guarden de manera ordenada. Moltes aplicacions utilitzen llistes de dades.
Per exemple, un joc pot mantenir una llista de millors puntuacions i Facebook manté un llistat
dels amics de cada usuari.
2. Com creem una llista?
En App Inventor, pot ser útil tenir una llista per a emmagatzemar dades com ara els números
de telèfon de l’agenda o el llistat d’alumnes d’una classe.
A App Inventor, creem llistes mitjançant l'ús del bloc construeix una llista de l’apartat llistes,
on a cada forat posem un element que volem ficar a la llista. Aquest bloc es pot ampliar o
encongit fent clic al signe blau que hi ha a dalt a l’esquerra per afegir més forats.

3. Què és un índex?
La posició d'un element en una llista es diu índex. En App Inventor, el primer element d'una
llista està situat a l’índex 1, el segon a l’índex 2, etc. A la figura de damunt, la lletra ‘a’ es troba
l'índex 1, la lletra ‘b’ a l’índex 2 i la lletra ‘c’ a l'índex 3.
El que això significa és que podem seleccionar un element dins de la nostra llista si sabem quin
índex té i quin nom té la llista fent ús del bloc seleccionar element de la llista.

b

4. Què és la mida d’una llista?
La mida d’una llista és el nombre d’elements que té. Per exemple, com que la llista de la imatge
anterior té 3 elements, direm que la mida de la llista és 3. Per a obtenir la mida de la llista
utilitzem el bloc mida de la llista i li passem la llista.
5. Com podem afegir elements a una llista?
Quan creem una llista, li diem que ha de contenir un conjunt d’elements, però més endavant, si
ho necessitem, podem afegir-hi més elements. Afegim elements a una llista amb el bloc afegir
elements a la llista, dient-li a quina llista volem afegir elements i quin ítem volem afegir.
Afegir elements pot ser interessant, per exemple, si tenim un llistat de telèfons al qual volem
afegir un telèfon nou.
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Variables
1. Què és una variable?
Una variable és un recipient amb un nom que pot contenir un valor. Pensa en una variable com
en una capsa on podem guardar un nombre (per exemple 1), un text (per exemple la paraula
“casa”) o qualsevol altre valor. Podem recuperar el contingut si coneixem el nom de la caixa.
Els valors de les variables es perden quan tanquem l’aplicació.
2. Quins tipus de variable hi ha?
Hi ha dos tipus de variables que podem utilitzar: les variables globals i les variables locals.
Una variable global és una variable que es pot accedir des de tota la pantalla. Això vol dir que
allà on estiguem en el programa de la pantalla es pot utilitzar aquesta variable: podem obtenir
el valor actual (el que hi ha dins de la caixa) o canviar el seu valor a una altra cosa (canviar el
que hi ha dins de la caixa per una altra cosa). Les variables globals es creen utilitzant el bloc
inicialitzar global que es troba al calaix variables.
variable1

1
Una variable local és una variable que es crea dins d'una funció o es passa com a paràmetre
dins d’una funció. Això significa que només es pot accedir a aquestes variables en aquest lloc
específic en la qual es crea o es passa com a paràmetre.
variable2

exemple

3. Com llegim el valor d’una variable?
El bloc tomar proporciona una manera de llegir el valor de qualsevol variable que puguis haver
creat.
Per exemple, si fem tomar de la variable global variable1, això ens retornaria un 1, mentre que
si ho fem sobre la variable local variable2 (sempre que estiguem dins del bloc on s’ha definit)
això ens retornaria el text “exemple”.

1
4. Com canviem el valor d’una variable?
El bloc posar proporciona una manera de canviar el valor de qualsevol variable per una altra,
sempre que les variables estiguin a l’abast (és a dir, siguin globals o, si són locals, s’hagin creat
dintre del bloc actual). Les variables a l’abast estaran disponibles a la llista desplegable. Una
vegada que se selecciona una variable, l'usuari pot adjuntar un nou bloc i donar valor nou a la
variable.
variable1

2
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TinyBD
1. Què passa amb els valors de les variables quan es tanca una
aplicació?
Les aplicacions creades amb App Inventor s'inicialitzen cada vegada que
s'executen. Això vol dir que si una aplicació guarda un valor a una
variable (què és un recipient amb un nom que pot contenir un valor) i
l'usuari tanca l'aplicació, el valor d'aquesta variable es perd i no serà
recordat la següent vegada que l'aplicació s'executi.
2. Què és TinyBD?
TinyBD és un component no visible, és a dir què no es veu a la pantalla
però hi està, que emmagatzema les dades d'una aplicació. Per a afegirho caldrà que l’agafis de l’apartat d’Emmagatzematge, al Dissenyador i
l’arrosseguis fins a la pantalla de l’aplicació.
TinyBD és un magatzem de dades persistent per a l'aplicació. Això vol dir
que les dades emmagatzemades en una TinyBD estaran disponibles
cada vegada que l'aplicació s'executi. Un exemple podria ser un joc que
guarda la puntuació més alta i la recupera cada vegada que es juga al
joc.
3. Com guardem o modifiquem un valor a TinyBD?
Per emmagatzemar un nou element o modificar el seu valor, cal fer ús del bloc GuardarValor,
especificant l'etiqueta amb el nom amb el qual volem que s’emmagatzemi el valor i el valor a
guardar a sota.

nom amb què es vol guardar el valor

4. Com llegim un valor de TinyBD?
Per recuperar un element de dades, cal fer ús del bloc ObtenirValor, especificant amb quin
nom es va guardar i passant un valor per defecte, què el bloc ens retornarà en cas que no
existeixi cap valor guardat amb aquest nom al component TinyBD.

nom amb què es va guardar el valor
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Estructures d’iteració
1. Què és una estructura d’iteració?
A la vida diària hi ha situacions que freqüentment es resolen repetint els mateixos passos
moltes vegades, com per exemple esprémer una taronja per fer suc o agafar cullerades quan
prenem sopa. De la mateixa manera, quan programem a vegades necessitem que es
repeteixin molts cops una certa seqüència d’instruccions.
Les estructures iteratives de control s'ocupen de repetir una sèrie de blocs de
codi tantes vegades com el programador indiqui o bé fins que es compleixi una
certa condició. A aquestes estructures també se'ls anomena, a vegades, bucles.
Una forma fàcil d’entendre i representar com funcionen els algoritmes és amb
diagrames de flux, que serveixen per a representar els algoritmes gràficament.
Als diagrames de flux, les decisions es representen mitjançant un romboide i
dues fletxes que ens porten al que es fa si es compleix la condició o si no es
compleix. Per a representar accions s’utilitzen rectangles.
2. Quines estructures d’iteració hi ha?
A App Inventor hi ha 3 estructures d’iteració: per a
cada nombre, per a cada ítem de la llista i mentre.
El bloc per a cada nombre fa el que diuen els blocs
d’instruccions que conté per a cada valor numèric en l’interval que va des del nombre pel qual
comença (1 a la imatge de la dreta) fins al nombre pel qual acaba (5 a la imatge), incrementant
el comptador a cada iteració per un cert valor (1 a la imatge). Per exemple, a la imatge es
repetiria 5 vegades el bucle i la variable nombre agafaria els valors 1, 2, 3, 4 i 5. La variable
nombre guarda el valor del comptador actual que ens diu en què iteració estem. Podeu canviar
el nom de la variable nombre a qualsevol altra paraula.
Per a entendre millor com funciona, podeu donar una
ullada al diagrama de flux que hi ha dalt a la dreta.
El bloc per a cada ítem
de la llista fa el que diuen
els blocs d’instruccions
que conté, per a cada element de la llista que li passem com a
paràmetre. L’element de la llista que està seleccionat a cada
iteració es guarda a la variable ítem, és a dir, ítem és l’element
actual seleccionat. Per exemple, a la imatge es repetiria 3
vegades el bucle i a cada iteració ítem agafaria
els valors 2,3 i 1. Podeu canviar el nom de la
variable ítem per qualsevol altra paraula. A
l’esquerra trobareu el diagrama de flux del bloc.
El bloc mentre repeteix el que diuen els blocs
d’instruccions que conté mentre es compleixi la
condició que comprova. És a dir, si la condició és
certa, fa les instruccions que conté, i després
comprova de nou la condició. Si la condició
sempre fos certa, mai pararia de repetir el que
diuen les instruccions. Quan la condició que comprova és falsa, les
instruccions que conté ja no es realitzen i no es torna a comprovar la condició,
així que el programa continuaria amb el
següent bloc d’instruccions. A la dreta
trobareu un diagrama de flux descrivint com
funciona el bloc.
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Qüestionari d’avaluació: Llistat QR (Puzzle)
1. Les llistes són conjunts ordenats de dades
Vertader

Fals

2. Podem seleccionar un element dins d’una llista fent ús del bloc seleccionar element de la
llista si sabem quin índex té i quin nom té la llista.
Vertader

Fals

3. Una variable és un recipient amb un nom que pot contenir un valor
Vertader

Fals

4. Una variable local és una variable que es pot accedir des de tota la pantalla.
Vertader

Fals

5. El valor d’una variable global es llegeix amb el bloc posar.
Vertader

Fals

6. El bloc mentre repeteix el que diuen els blocs d’instruccions que conté, mentre no es
compleixi la condició que comprova.
Vertader

Fals

7. El bloc per a cada nombre fa el que diuen els blocs d’instruccions que conté per a cada
valor numèric en l’interval que defineixen els seus paràmetres.
Vertader

Fals

8. Les estructures iteratives de control s'ocupen de repetir una sèrie de blocs de codi tantes
vegades com el programador indiqui o bé fins que es compleixi una certa condició
Vertader

Fals

9. Si una aplicació guarda un valor a una variable i l'usuari tanca l'aplicació, el valor d'aquesta
variable no es perd, queda emmagatzemat a memòria.
Vertader

Fals

10. TinyBD és un component no visible que emmagatzema les dades d'una aplicació.
Vertader

Fals
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Qüestionari d’avaluació: Llistat QR (Puzzle)
Solucions:
1. Vertader
2. Vertader
3. Vertader
4. Fals
5. Fals
6. Fals
7. Vertader
8. Vertader
9. Fals
10. Vertader
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ANNEX 7: ACTIVITAT ABP “LLISTAT QR”
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ABP: LLISTAT QR
Nom de l’assignatura: Tecnologia
Curs: 3r ESO
Unitat didàctica: Programació d’aplicacions
Activitat: Llistat QR (ABP)

1. Objectius formatius
En finalitzar l’activitat, els alumnes seran capaços de:


Objectiu genèric:
- Resoldre petits problemes de programació amb App Inventor fent servir variables,
estructures de repetició, llistes i el component TinyDB.



Objectiu específic:
-

Escriure un dossier tècnic de qualitat que descriu el treball dut a terme.

2. Materials
Per als estudiants:
Per a la correcta realització de l’activitat, el professor haurà de tenir un nombre adient de còpies
de l’enunciat que repartirà entre els alumnes.
Cal que cada alumne disposi d’un ordinador amb el programari de l’emulador d’App Inventor
instal·lat i un compte Google propi que li permeti accedir a l’entorn de programació App
Inventor.
Per al professor:
Aquest guió, un solucionari de l’activitat, una rúbrica per a avaluar les aplicacions mòbils
desenvolupades pels alumnes i una aplicació mòbil acabada que sigui solució de l’activitat de
model pels alumnes.

3. Durada de l’activitat
La durada prevista per a l’activitat és, aproximadament, de tres classes (155 minuts):
-

Indicacions del professor i comunicació del sistema d’avaluació:
15 minuts
Resolució autònoma dels problemes:
135 minuts
Lliurament de resultats:
5 minuts

4. Tasca Individual
Cada alumne ha de resoldre els problemes de l’enunciat de forma autònoma i lliurar el codi font
de l’aplicació mòbil que ha desenvolupat, l’aplicació mòbil i el dossier amb les respostes a les
qüestions que planteja l’enunciat.
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5. Avaluació dels estudiants
La nota d’un alumne dependrà de dos factors un quantitatiu i un altre qualitatiu:
1. L’avaluació del dossier escrit amb les respostes a les qüestions que plantegen els
problemes (50%)
2. L’avaluació de l’aplicació desenvolupada per l’alumne seguint la rúbrica (50%)

X

Social i ciutadana

Coneixement i la interacció
amb el món físic

Autonomia i iniciativa
personal

Aprendre a aprendre

Matemàtica

Tractament de la informació i
competència digital

Artística i cultural

Comunicativa lingüística i
audiovisual

6. Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat

X

7. Risc de l’activitat
L’activitat pot presentar diferents fonts de problemes, en primera instància, entre els quals
destacarien els següents:
1. La sensació de malestar i ansietat és comú entre els estudiants durant l'etapa inicial
d'implementació de l’ABP. En aquest cas es proposa als docents parlar amb els
estudiants i animar-los a continuar treballat fins que passi el temps suficient perquè
s’habituïn, ja que els nivells de malestar i insatisfacció dels estudiants disminueixen
significativament amb l’avanç de les sessions.
2. La temporització esperada pot no complir-se. En aquest cas es proposa als docents ser
flexible amb la temporització o prioritzar els problemes de l’activitat que consideren més
importants o que permeten aconseguir un funcionament limitat de l’aplicació mòbil i
tenir-ho en compte en l’avaluació dels alumnes.
3. Com a judici de valor, pot haver-hi estudiants descontents amb la metodologia, de
manera que creguin que el contingut no està cobert adequadament i que això ha
afectat la seva nota. Per a solucionar aquest tipus de situació es proposa als docents
parlar amb els alumnes a fi que entenguin els beneficis d’aquest tipus d’activitat i que el
fi és preparar-los per a ser més autònoms. En tot cas, si les queixes fossin
generalitzades, es podria tractar de consensuar amb la classe els percentatges
d’avaluació de l’activitat o l’impacte de la nota de l’activitat en el curs.
4. En tractar-se d’una activitat que depèn de la disponibilitat d’un cert nombre materials:
ordinadors, programari, telèfons intel·ligents aquesta part pot ser una font de
problemes. Es recomana als professors que s’assegurin que tot el material està
disponible i que tot el programari està instal·lat de forma correcta abans de començar
les sessions.
5. En necessitar-se un compte Google, les famílies de l’alumnat han d’autoritzar o ser
comunicades pel centre de la creació i gestió del compte de l’alumne, i podria haver-hi
famílies què, per raons diverses, siguin reticents. En aquest cas es proposa als docents
contactar amb les famílies per a explicar l’activitat i els beneficis que tindrà aquesta
sobre l’alumne a fi que entenguin la finalitat d’aquest tipus d’activitats.
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FITXA: LLISTAT QR
1. Introducció
El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes.
Consta d'un seguit d'etapes que cal realitzar en ordre: la definició dels requeriments, la recerca
d’informació, la generació d’idees, la selecció de la millor solució, la planificació de les tasques,
la realització del projecte i l’avaluació del resultat final.
Ja coneixes com es treballa per resoldre problemes des del punt de vista de la
tecnologia, però si en vols llegir més sobre els projectes tecnològics, pots trobar
més informació a l’enllaç següent:

http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/projecte/
Font: Pixabay. Domini públic.
La planificació de les tasques i el control de la seva realització és molt important dins d’un
projecte tecnològic. En aquesta activitat, programarem de des de zero una aplicació mòbil que
permetrà a un usuari portar el control de les tasques que ha de fer en forma de llistat. Per a
afegir una nova tasca, l’usuari podrà escriure-la o llegir-la d’un codi QR i fer clic al botó d’afegir.
De la mateixa manera, si un usuari vol eliminar una tasca, haurà de llegir el mateix codi QR o
escriure la tasca i fer clic al botó d’esborrar.
Els codis QR són un tipus de codis de barres quadrats que permeten emmagatzemar
informació (text, enllaços, etc.) i ser llegits per la càmera d’un telèfon intel·ligent. Si vols llegir
més sobre els codis QR pots consultar el següent enllaç: https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_QR.
Per a programar l’aplicació farem ús d’una estructura de repetició, de l’estructura condicional i
utilitzarem operadors lògics, de comparació i d’assignació. A continuació tens una imatge de la
pantalla de l’aplicació:

Figura 1. Pantalla del Llistat QR

2. Preparació de l’activitat
Per a realitzar l’activitat cal que et descarreguis una còpia de la imatge del logotip, de l’enllaç
https://pixabay.com/es/qr-code-c%C3%B3digo-c%C3%B3digo-de-barras-157182/ i la guardis al
teu ordinador.
També cal que descarreguis i instal·lis al teu telèfon intel·ligent una aplicació que sigui capaç
d’escanejar codis QR. D’aquesta manera, la nostra aplicació podrà dir-li a aquesta que
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escanegi un codi QR i ens retorni la informació que emmagatzema. Per exemple, et pots
descarregar i instal·lar l’aplicació BarcodeScanner que és molt coneguda.
Finalment, entra a l’aplicació web App Inventor fent ús de l’enllaç http://ai2.appinventor.mit.edu
amb l’usuari i contrasenya del teu compte Google.

3. Activitat
Per a poder programar l’aplicació caldrà que llegeixis amb atenció els enunciats dels
problemes i facis el que se’t demani. Si segueixes tots els apartats amb cura i els resols de
forma correcta en acabar l’activitat disposaràs del teu propi Llistat QR!
Problema 1. Observa la Figura 2 i fixat en els components que formen la pantalla de l’aplicació:
hi ha imatges, botons, etiquetes, etc. Dissenya a App Inventor la pantalla de la teva aplicació.
La distribució dels components i la seva mida, color, etc. pot canviar, però tingues cura en què
el tipus de components siguin els mateixos.

Propietat ElementsDesdeCadena

Figura 2. Disseny de la pantalla de l’aplicació i propietats del component VisorDeLlista
Quan dissenyis la pantalla veuràs que has d’afegir un component del tipus VisorDeLlista.
Aquest es un component que ens serveix per a mostrar una llista a la pantalla. Cerca
informació a Internet sobre aquest component i sobre com podem afegir elements a la llista.
Quan acabis, respon a les preguntes següents:



Per a què serveix la propietat del VisorDeLlista anomenada ElementsDesdeCadena?
Com hi podem afegir elements al VisorDeLlista al dissenyador?

Un cop dissenyada la pantalla, necessitem tres components no visibles addicionals. Has
d’afegir un component del tipus TinyBD, que farem servir per a guardar dades quan es tanca
l’aplicació, i dos components més de tipus LectorCodiDeBarres.
Problema 2. Començarem creant una seqüència perquè quan l’usuari faci clic al botó afegir,
s’afegeixi el text introduït per l’usuari a la llista del component VisorDeLlista. Per exemple, a la
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Figura 1, s’agafaria el text ‘Tasca 4’ i s’afegiria a la llista de sota. Per fer-ho farem servir el bloc
anomenat afegir elements a la llista. Si no coneixes aquest bloc, cerca informació a Internet
sobre ell. Un cop afegit l’element a la llista, caldrà ficar un parell de blocs per a tornar a
assignar els elements de la Llista com a elements de la llista (això actualitzarà el que es veu a
VisorDeLlista).

Figura 3. Blocs per a resoldre el Problema 2
Programa, amb els blocs de la Figura 3, la seqüencia per què quan es faci clic a afegir,
s’afegeixi el text de la tasca al VisorDeLlista. Després respon a les qüestions següents:



Com hi podem afegir elements al VisorDeLlista a l’editor de blocs?
Quins blocs ens cal fer servir per a afegir-hi elements?

Problema 3. Ara que ets capaç d’afegir elements a la llista, farem que també es puguin afegir
amb els botons QR. Quan fem clic a un dels botons QR s’escanejarà el codi QR i el text que
conté es ficarà al quadre de text que pertoqui, sense que l’usuari el hagi d’escriure.
Fent ús dels components de tipus LectorCodiDeBarres podem demanar que el telèfon
escanegi un codi QR i després ens retorni el text que conté. Completa el codi que cal posar
dins dels blocs de la Figura 4 perquè quan l’usuari faci clic al primer botó QR (anomenat
QRAfegir) es faci un escaneig amb el primer LectorCodiDeBarres (anomenat
EscanerQRAfegir) i, després d’escanejar, es fiqui el resultat al quadre de text
TascaPerAfegir. Un cop fet, completa el codi que queda perquè quan l’usuari faci clic al segon
botó QR (anomenat QRFet) es faci un escaneig amb el segon LectorCodiDeBarres
(anomenat EscanerQRFet) i, després d’escanejar, es fiqui el resultat al quadre de text
TascaPerEsborrar.

Figura 4. Codi incomplet del Problema 3
Si féssim alguns canvis, podríem fer el mateix amb un únic component de tipus
LectorCodiDeBarres. Raona com ho faries i explica quins canvis caldria fer.
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Problema 4. Per a esborrar elements de la llista, quan l’usuari faci clic al botó Esborrar, el que
farem és crear una llista nova buida i afegir-hi tots els elements menys aquells que siguin iguals
a la tasca que ha introduït l’usuari al quadre de text TascaPerEsborrar. Completa el codi de la
Figura 5 per a crear una llista nova buida, i després recórrer tots els elements del
VisorDeLlista, un per un. Només si l’element és diferent del text de TascaPerEsborrar
l’afegirem a la nova llista. Finalment, ficarem la nova llista com a elements al VisorDeLlista i
posarem el text de TascaPerEsborrar com a text buit.

Figura 4. Codi incomplet del Problema 4
Si féssim alguns canvis, podríem fer el mateix fent servir el bloc mentre per a recórrer la llista.
Quins canvis faries per a utilitzar l’estructura de repetició mentre? PISTA: caldria crear una
nova variable.

Problema 5. Ara ja som capaços d’afegir tasques al llistat i esborrar-les. Però si l’usuari surt de
l’aplicació, fent clic al Botó Endarrera, i torna a entrar, les tasques que havia introduït al llistat
s’han perdut perquè abans de sortir no s’han guardat enlloc. Per a guardar-les farem servir el
bloc GuardarValor del component TinyBD que ens permet emmagatzemar dades amb un nom
i recuperar-les més tard.
Fes un programa, amb els blocs de la Figura 5, què, quan l’usuari li dóna al Botó Endarrera,
guardi amb el nom “Llista” la llista que hi ha a la propietat Elements del VisorDeLlista a la
TinyBD. Finalment, abans de sortir tanca la pantalla. D’aquesta manera guardarem la llista i la
podrem recuperar al tornar a entrar a l’aplicació.

Figura 5. Blocs per a resoldre el Problema 5
Quina diferència hi ha entre crear una variable per a guardar les dades i guardar les dades fent
ús d’una base de dades (és a dir, d’un component de tipus TinyBD)?
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Problema 6. Al problema anterior hem programat que es guardi la llista abans de sortir, però si
sortim de l’aplicació i tornem a entrar, veurem que la llista continua estant buida. Això és així
perquè tot i que guardem la llista, quan l’aplicació s’inicia mai recuperem les dades guardades.
Afegeix el codi necessari, fent ús del bloc de la Figura 6, perquè, quan s’iniciï la pantalla,
s’obtingui el valor amb el nom “Llista” de la TinyBD i es posi a la propietat elements del
component VisorDeLlista. Si l’etiqueta “Llista” no existeix (és a dir, no existeix cap valor a la
TinyBD), crearem una llista buida.

Figura 6. Bloc Inicialitzar
Pot passar que no existeixi cap valor a la TinyBD amb el nom “Llista”? Quan pot passar?

Problema 7. Felicitats! A hores d’ara ja has programat el teu propi Llistat QR. Els usos que se li
poden donar a l’aplicació són molt diversos (fer la compra, portar un llista dels deures que
falten per fer, etc.), i inclouen qualsevol feina que requereixi una planificació i un control.
Ara bé, una feina tan important com programar una aplicació és saber adaptar-la a un ús
específic. Raona com utilitzaries o adaptaries l’aplicació que has programat en les dues
situacions següents què es donen habitualment en qualsevol projecte tecnològic:



Per a portar el control dels materials que s’utilitzen en la construcció d’un objecte.
Per portar el control del tests d’assaig a fer sobre un projecte tecnològic. Per cada
assaig tenim una fitxa a emplenar amb els resultats del test (per adjuntar a la memòria
tècnica).
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4. Lliurament de resultats
Perquè el professor pugui avaluar la teva feina cal que lliuris dues coses: aquesta fitxa amb
totes les respostes a les preguntes i l’arxiu de codi font de l’aplicació que acabes de programar.
Si no et funciona tot, no et preocupis, això no vol dir que hagis de tenir mala nota
necessàriament, entrega la feina i deixa que el professor ho valori.
Per a exportar el fitxer amb el codi font, cal que facis clic a la pestanya Projectes i seleccionis
Exportar al meu ordinador el projecte (.aia) seleccionat com es mostra a la Figura 7.

Exportar codi font

Figura 7. Exportar el codi font de l’aplicació

5. Reforç i ampliació
Activitat de reforç. Al Problema 4 has programat com s’esborrava una tasca de la llista. Per a
fer-ho creaves una llista nova buida, i després recorries tota els Elements del VisorDeLlista,
afegint a la nova llista només aquells que eren diferents que la tasca que volíem esborrar. Però
si et fixes, dintre dels blocs d’operacions que podem aplicar a una llista, hi ha un per esborrar
elements. Programa un altre cop l’operació d’esborrar però ara fes servir el bloc eliminar
element de la llista per a eliminar els elements de la llista Elements del VisorDeLlista que
siguin iguals a la tasca que hem d’esborrar. Un cop fet, prova com funciona l’aplicació (a
l’Emulador o a un telèfon intel·ligent).
Quins canvis has fet? L’aplicació funciona bé o dóna un error? Perquè creus que passa això?

Activitat d’ampliació. Crea un nou projecte que s’anomeni TaulesDeMultiplicar i, de forma
similar a com has fet amb el Llistat QR, programa una aplicació on si l’usuari posa un nombre a
un quadre de text i, quan fa clic a un botó, se li mostra la seva taula de multiplicar (per exemple:
5 x 1 = 5, 5 x 2 = 10,5 x 3 = 15, etc.) fent servir un component de tipus VisorDeLlista.
Has fet servir una estructura d’iteració? Quina? Per què?
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SOLUCIONARI: LLISTAT QR
En tractar-se de problemes oberts és probable que existeixin més solucions possibles a les
quals s’indiquen aquí i caldrà analitzar cada resposta en particular per a veure la seva
adequació a l’enunciat del problema.

1. Activitat
Problema 1 (1,5 punts)

Figura 1. Disseny de la pantalla
La propietat ElementsDeLlista permet dir quins són els valors inicials de la llista escrivint-los
separats per comes com podem consultar al següent enllaç:
http://www.tuappinvetorandroid.com/2014/05/28/componente-listview-app-inventor/
Per afegir elements al component VisorDeLlista doncs, caldrà escriure’ls a la propietat
ElementsDeLlista al dissenyador d’App Inventor.

Problema 2 (1,5 punts)
El codi que ha de completar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 2. Botó Afegir
Podem afegir elements al component de tipus VisorDeLlista afegint components a la seva
propietat Elements. Per a fer-ho farem servir el bloc afegir elements a la llista passant-li com
a paràmetres la llista a la que volem afegir un ítem, Elements, i l’ítem que volem afegir, el text
del quadre de text TascaPerAfegir.
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79

Màster universitari en Formació del Professorat
d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Problema 3 (1,5 punts)
El codi que ha d’afegir l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 3. Codi per escanejar un codi QR i afegir el text al quadre de text que pertoqui
Sí que podríem fer-ho amb únic component de tipus LectorCodiDeBarres però hauríem de fer
una petita modificació al codi per a què l’únic bloc DesprésDeScanejar que hi hauria sabes a
quin quadre de text (TascaPerAfegir o TascaPerEsborrar) ha d’assignar el resultat. La
modificació consistiria a crear una variable per a guardar si s’ha fet clic al botó QR d’afegir o
d’esborrar i assignar-hi un valor al fer clic abans d’escanejar. Després d’escanejar, ens caldria
consultar el valor de la variable: si és igual a “afegir” llavors fiquem el resultat a
TascaPerAfegir, sinó ho fiquem a TascaPerEsborrar.

Figura 4. Codi del problema 3 modificat per fer ús d’un únic component LectorCodiDeBarres

Problema 4 (1,5 punts)
El codi que ha de completar l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 5. Botó Esborrar
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Per a utilitzar l’estructura de repetició mentre, hauríem de crear una variable local (posició) i
inicialitzar-la a 1. Aquesta variable indicaria la posició del llistat d’Elements del VisorDeLLista
que estem consultant en cada iteració. Cada cop que fem una iteració, llavors, ens caldrà
incrementar-la en una unitat. Per a saber si ja hem recorregut tota la llista, comprovaríem,
abans de començar cada iteració, si la posició és més petita o igual que el nombre d’elements
de la llista. Amb aquests canvis el botó Esborrar funcionaria correctament, però fent ús de
l’estructura d’iteració mentre.

Figura 6. Botó Esborrar programat amb bloc mentre

Problema 5 (1,5 punts)
El codi que ha d’afegir l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 7. Botó Endarrere

Si guardem dades a una variable global, aquestes només estan disponibles mentre no es
tanqui l’aplicació, ja que les dades es guarden de forma temporal, mentre que si les guardem a
una base de dades (TinyBD), aquestes estaran disponibles sempre, ja que es guardaran de
forma permanent (o persistent) a la memòria del telèfon.
Problema 6 (1,5 punts)
El codi que ha d’afegir l’alumne ha de ser semblant a:

Figura 8. Inicialització de la pantalla
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Sí, pot passar. El primer cop que obrim l’aplicació encara no s’ha cridat el bloc
BotóEndarrere, i per tant no s’ha guardat mai a BaseDeDades un valor amb el nom “Llista”.
Per això cal dir que si aquesta etiqueta no existeix es creï una llista buida i la fiqui a la
propietat Elements del VisorDeLlista.

Problema 7 (1 punt)
Un possible ús de l’aplicació per a portar el control dels materials al construir un objecte seria
etiquetar cada material amb un codi QR a l’inici i afegir tots al llistat. A mesura que es van
utilitzant els diferents materials els escanejaríem amb el telèfon intel·ligent i els eliminaríem de
la llista. Per a portar el control dels assaigs podríem fer una cosa semblant. Cada full de
resultats de test portaria un codi QR i a l’inici i afegiríem tots els tests al llistat. A mesura que
es realitzessin els tests, emplenaríem els fulls de resultats i escanejaríem el seu codi per a
esborrar-los de la llista perquè el test ja s’ha realitzat.

2. Codi complet de l’aplicació
Així, el codi complet de l’aplicació quedaria com:

Figura 9. Codi complet de l’aplicació

3. Reforç i ampliació
Activitat de reforç.
Si fem ús d’eliminar element, ja no ens cal crear una nova llista buida ni una variable local per
a guardar l’element que estem consultant en cada iteració. Només consultem, a cada iteració
si l’element del VisorDeLlista de la posició és igual a la tasca que volem esborrar, i en cas que
ho sigui l’eliminem de la llista. Ara bé, quan provem l’aplicació, veiem que no funciona i dóna
un error. Això és així perquè quan iterem per una llista no podem esborrar elements perquè
llavors les posicions dels elements (i la mida de la llista) canvien i l’aplicació intenta
seleccionar elements que ja no existeixen i ens dóna error.
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Figura 10. Esborrar element eliminant-ho de la llista

Activitat d’ampliació.
Sí, s’ha fet servir una estructura d’iteració perquè per calcular la taula de multiplicar d’un
nombre cal multiplicar el nombre deu vegades, des de l’1 fins al 10, generar el text amb el
resultat de la multiplicació i ficar-ho al VisorDeLlista. L’estructura d’iteració que s’ha fet servir
és la mateixa que a l’aplicació anterior un per cada element des d’un valor inicial fins a un
valor final.

Figura 11. Disseny de la pantalla

Figura 12. Codi complet de l’aplicació
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ANNEX 8: RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LES
APLICACIONS
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Rúbrica de l’aplicació
Suspens (2,5)

Aprovat (5)

Notable (7,5)

Excel·lent (10)

Disseny

No és adequat per a les
característiques dels
dispositius mòbils.

És poc adequat per a les
característiques dels
dispositius mòbils.

És suficientment adequat per
a les característiques dels
dispositius mòbils.

És adequat per a les
característiques dels
dispositius mòbils.

Creativitat

Components per defecte.

Pocs components i fons
personalitzats.

Suficients components i fons
personalitzats.

Molts components i fons
personalitzats.

Funcionament

No és correcte. L’aplicació no
funciona.

Errors grans. L’aplicació
funciona però no fa el que ha
de fer.

Errors petits. Alguna
característica no funciona com
s’esperaria.

Sense errors. Tot funciona bé.

Ordre i estructura

No s’utilitzen funcions i els
noms de les variables no
tenen sentit.

Les variables tenen noms
entenedors però no s’utilitzen
funcions o s’utilitzen poques
funcions.

S’utilitzen funcions però els
noms de les funcions i les
variables no tenen sentit.

El codi està ben estructurat
fent ús de funcions i les
funcions i les variables tenen
noms entenedors.

Ús incorrecte dels diferents
blocs, les llistes i la
persistència de dades.

Ús de variables globals quan
haurien de ser locals o de
blocs sense cap sentit.

Ús correcte i apropiat de
variables locals i globals i de
les llistes, però ús incorrecte
d’algun bloc o de la
persistència de dades.

Ús correcte i apropiat de les
variables locals i globals, dels
diferents blocs, de les llistes i
de la persistència de dades.

Programació
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ANNEX 9: MICROPROGRAMACIONS
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Microprogramació de l’activitat inicial
NIVELL
3r ESO

DURADA
1h

PERÍODE
1r Trimestre

CURS
20142015

PROFESSOR/A
David González

ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia

TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic alhora
que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que solucionen necessitats
concretes de l’entorn proper.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
COMPETÈNCIES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
BÀSIQUES
Utilitzar App Inventor per a
desenvolupar una aplicació
simple de forma guiada.

CB1
CB2
CB6

Tractament de la
informació i
competència digital.
Aprendre a aprendre.
Iniciativa i autonomia
personal.

N/A

CONTINGUTS CURRICULARS
- Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.
- Tècniques de depuració de programes.
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Microprogramacions del projecte Pissarra Tàctil


Microprogramació de l’activitat Puzzle:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia

DURADA
PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
2h
1r Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que
solucionen necessitats concretes de l’entorn proper.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Identificar els diferents tipus d’operadors de comparació i els tipus de dades als
1
Tractament de la
quals es poden aplicar.
Aprendre perquè serveixen els
CB1 informació i competència
2
Definir que fa l’estructura condicional i quina és la seva funció.
operadors de comparació, l’estructura
digital.
condicional, els operadors aritmètics i
3 Descriure les variants de l’estructura condicional.
el component Llenç a App Inventor.
CB2 Aprendre a aprendre.
4 Diferenciar els distints tipus d’operadors aritmètics.
CB3 Matemàtica.
5 Descriure el funcionament bàsic del component Llenç d’App Inventor.
CB4 Social i ciutadana.
6 Treballar de manera cooperativa amb altres companys.
Comunicativa lingüística i
Entendre i utilitzar de forma correcta el llenguatge tècnic.
Treballar en grup de forma
CB5
audiovisual.
cooperativa.
7
Iniciativa i autonomia
CB6
personal.
CONTINGUTS CURRICULARS
- Els operadors de comparació.
- L’estructura condicional.
- Els operadors aritmètics.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/ APRENENTATGE

SÍNTESI

DESENVOLUPAMENT

INICI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA: DESCRIPCIÓ DE LES
ACTIVITATS.
Indicacions del professor i
1
comunicació del sistema
d’avaluació
2

Formació dels grups

3

6

Lectura individual
Reunió dels grups
d’experts, discussió del
material i elaboració d’un
resum de grup
Reunió del grup original,
presentació dels mapes
conceptuals i intercanvi
de coneixement
Resolució de dubtes

7

Avaluació individual

4

5

Material i recursos

Fitxes d’explicació
dels continguts

Qüestionari
d’avaluació
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Temps

Organització

Criteris
d’avaluació

Competències bàsiques
CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

15 min.

Grup classe

10 min.

Grup classe

10 min.

Individual

X

X

X

20 min.

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

40 min.
(10 min./expert)

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

5 min.

Grup clase

10 min.

Grup classe

CB6

X
X

X
C1, C2, C3,
C4, C5

X

X
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Microprogramació de l’activitat ABP:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia
OBJECTIUS DE
L’ACTIVITAT
Resoldre petits problemes
de programació amb App
Inventor fent servir
operadors de comparació,
estructures condicionals,
operadors aritmètics i el
component Llenç.

DURADA PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
3h
1r Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic
alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que solucionen
necessitats concretes de l’entorn proper.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Tractament de la informació i
competència digital.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1
2
3

Matemàtica.

4
5

Escriure un dossier tècnic
de qualitat que descriu el
treball dut a terme.

Iniciativa i autonomia
personal.

6

Aprendre a aprendre.

7

Programar condicions correctament
fent servir operadors de comparació.
Identificar quan i com s’ha de fer servir
l’estructura condicional.
Utilitzar de forma correcta els
operadors aritmètics.
Posicionar i moure SpriteImatges de
forma correcta en un Llenç.
Resoldre problemes de programació
simples amb App Inventor.
Distingir els components d’una
aplicació mòbil.
Prendre decisions raonades i
argumentar-les.
Utilitzar de forma correcta el llenguatge
tècnic.

Comunicativa lingüística i
8
audiovisual.
CONTINGUTS CURRICULARS
- Els operadors de comparació.
- L’estructura condicional.
- Els operadors aritmètics.
- Tècniques de depuració de programes.
- Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.
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Microprogramacions del projecte Xat Mòbil


Microprogramació de l’activitat Puzzle:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia

DURADA
PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
2h
2n Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que
solucionen necessitats concretes de l’entorn proper.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1 Definir què és una funció.
Matemàtica.
CB1
2 Distingir els diferents tipus d’operadors lògics.
Aprendre perquè serveixen les
funcions, els operadors lògics, les
3 Enumerar els beneficis de definir funcions en programar.
Tractament de la
cadenes de text i el component
informació i competència
4 Identificar els blocs d’App Inventor per a crear, unir i retallar cadenes de
CB2
MiniWebDB a App Inventor.
digital.
caràcters.
CB3 Aprendre a aprendre.
5 Descriure el funcionament bàsic del component MiniWebDB d’App Inventor.
CB4 Social i ciutadana.
6 Treballar de manera cooperativa amb altres companys.
Comunicativa lingüística i
7 Entendre i utilitzar de forma correcta el llenguatge tècnic.
Treballar en grup de forma
CB5
audiovisual.
cooperativa.
Iniciativa i autonomia
CB6
personal.
CONTINGUTS CURRICULARS
- Funcions.
- Els operadors lògics.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/ APRENENTATGE

SÍNTESI

DESENVOLUPAMENT

INICI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA: DESCRIPCIÓ DE LES
ACTIVITATS.
Indicacions del professor i
1
comunicació del sistema
d’avaluació
2

Formació dels grups

3

6

Lectura individual
Reunió dels grups
d’experts, discussió del
material i elaboració d’un
resum de grup
Reunió del grup original,
presentació dels mapes
conceptuals i intercanvi
de coneixement
Resolució de dubtes

7

Avaluació individual

4

5

Material i recursos

Fitxes d’explicació
dels continguts

Qüestionari
d’avaluació

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Temps

Organització

Criteris
d’avaluació

Competències bàsiques
CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

15 min.

Grup classe

10 min.

Grup classe

10 min.

Individual

X

X

X

20 min.

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

40 min.
(10 min./expert)

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

5 min.

Grup clase

10 min.

Grup classe

CB6

X
X

X
C1, C2, C3,
C4, C5

X

X
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Microprogramació de l’activitat ABP:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES

DURADA PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
3h
2n Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament
Tecnologia
lògic alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que
solucionen necessitats concretes de l’entorn proper.
OBJECTIUS DE
COMPETÈNCIES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’ACTIVITAT
BÀSIQUES
Identificar quan s’ha de fer servir
1
una funció.
Tractament de la
Utilitzar de forma correcta els
2
Resoldre petits problemes informació i competència
operadors lògics.
digital.
de programació amb App
Unir i retallar correctament
Inventor fent servir
3
cadenes de text a App Inventor.
funcions, operadors
Guardar i llegir dades de forma
lògics, cadenes de text i el
4
correcta d’una MiniWebDB.
component MiniWebDB.
Matemàtica.
Resoldre problemes de
5
programació simples amb App
Inventor.
Iniciativa i autonomia
Distingir els components d’una
6
personal.
aplicació mòbil.
Escriure un dossier tècnic
Prendre decisions raonades i
de qualitat que descriu el
Aprendre a aprendre.
7
argumentar-les.
treball dut a terme.
Comunicativa lingüística i
Emprar de forma correcta el
8
audiovisual.
llenguatge tècnic.
CONTINGUTS CURRICULARS
- Funcions.
- Els operadors lògics.
- Tècniques de depuració de programes.
- Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Microprogramacions del projecte Llistat QR


Microprogramació de l’activitat Puzzle:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia

DURADA
PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
2h
3r Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que
solucionen necessitats concretes de l’entorn proper.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Aprendre perquè serveixen les
1 Definir què és una variable.
Tractament de la
variables, les estructures de repetició, CB1 informació i competència
2 Distingir les variables globals de les variables locals.
les llistes i el component TinyBD a
3 Diferenciar les diferents estructures de repetició.
digital.
App Inventor.
Identificar els blocs d’App Inventor per a crear llistes i afegir i llegir elements
CB2 Aprendre a aprendre
4
d’una.
CB3 Matemàtica
5 Descriure el funcionament bàsic del component TinyBD d’App Inventor.
Treballar en grup de forma
CB4 Social i ciutadana
6 Treballar de manera cooperativa amb altres companys
cooperativa.
Comunicativa lingüística i
Entendre i utilitzar de forma correcta el llenguatge tècnic
CB5
audiovisual
7

CB6

Iniciativa i autonomia
personal

CONTINGUTS CURRICULARS
- Constants i variables.
- Les estructures de repetició.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/ APRENENTATGE

SÍNTESI

DESENVOLUPAMENT

INICI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA: DESCRIPCIÓ DE LES
ACTIVITATS.
Indicacions del professor i
1
comunicació del sistema
d’avaluació
2

Formació dels grups

3

6

Lectura individual
Reunió dels grups
d’experts, discussió del
material i elaboració d’un
resum de grup
Reunió del grup original,
presentació dels mapes
conceptuals i intercanvi
de coneixement
Resolució de dubtes

7

Avaluació individual

4

5

Material i recursos

Fitxes d’explicació
dels continguts

Qüestionari
d’avaluació

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)

Temps

Organització

Criteris
d’avaluació

Competències bàsiques
CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

15 min.

Grup classe

10 min.

Grup classe

10 min.

Individual

X

X

X

20 min.

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

40 min.
(10 min./expert)

Activitat en grup C6, C7

X

X

X

X

X

5 min.

Grup clase

10 min.

Grup classe

CB6

X
X

X
C1, C2, C3,
C4, C5

X

X
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Microprogramació de l’activitat ABP:

NIVELL
3r ESO
ÀREES/MATÈRIES
Tecnologia
OBJECTIUS DE
L’ACTIVITAT

DURADA PERÍODE
CURS
PROFESSOR/A
3h
3r Trimestre
2014-2015
David González
TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT
Programació d’aplicacions: Treballar les capacitats raonament lògic
alhora que s’aprèn a programar aplicacions mòbils simples que solucionen
necessitats concretes de l’entorn proper.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1

Resoldre petits
problemes de
programació amb
App Inventor fent
servir variables,
estructures de
repetició, llistes i el
component
TinyDB.

Escriure un dossier
tècnic de qualitat
que descriu el
treball dut a terme.

Tractament de la informació i
competència digital.

2
3
4

Matemàtica
5

Iniciativa i autonomia personal

6

Aprendre a aprendre

7

Comunicativa lingüística i
audiovisual

8

Identificar quan cal crear una
variable en programar.
Utilitzar de forma correcta les
estructures d’iteració.
Crear llistes i afegir i llegir
elements correctament a App
Inventor.
Guardar i llegir dades de forma
correcta d’una TinyBD.
Resoldre problemes de
programació simples amb App
Inventor
Distingir els components d’una
aplicació mòbil.
Prendre decisions raonades i
argumentar-les.
Utilitzar de forma correcta el
llenguatge tècnic

CONTINGUTS CURRICULARS
- Constants i variables.
- Les estructures de repetició.
- Tècniques de depuració de programes.
- Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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ANNEX 10: ENQUESTA DE VALORACIÓ
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Enquesta de valoració dels materials generats
1. Es tracta d'uns materials i recursos que et permetrien introduir la
programació a l’assignatura de tecnologia?
2. Les activitats i materials generats podrien encaixar amb la planificació del
curs de l’assignatura de tecnologia per a 3r d’ESO? Com?
3. Les activitats i materials generats podrien encaixarien amb el nou
currículum?
4. Els veus com a materials complementaris al que s’està fent avui dia o
substitutius d’alguna part del temari?
5. Penses que és una bona estratègia enfocar l’ensenyament de la
programació a l’ESO a través de petits problemes, en ser uns continguts
nous per a l’alumnat, o seria millor treballar per projectes?
6. Seria millor fer servir els materials de manera transversal a la resta de
continguts de l’assignatura de tecnologia o de manera conjunta com a unitat
didàctica de “Programació”? Per què?
7. Creus què són materials que innoven o bé actualitzen i milloren el que
s'està fent a l’assignatura de Tecnologia?
8. Són materials potser adequats per un cert tipus d'estudiants i en canvi molt
més difícils per altres?
9. Creus que la utilització de la tècnica puzle per a treballar la teoria pot
permetre una millor atenció a la diversitat (en introduir el treball en grup)?
10. Creus què és realista la temporització de les activitats? I adequada?
11. Et sembla correcte la forma d'avaluar les activitats o en proposaries una
altra?
12. Creus que els materials generats podrien portar a què, per exemple, es
pogués treballar des de tecnologia, conjuntament amb altres assignatures
com física, matemàtiques o informàtica?
13. Creus que aquests nous materials poden motivar o fer que una part de
l'alumnat s’interessi més per l’assignatura de tecnologia?
14. I per a què el professorat s’animi a introduir la programació al temari?
15. Quina és la teva opinió general dels materials?

App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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ANNEX 11: RESPOSTES DE L’ENQUESTA DE
VALORACIÓ
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Enquesta de valoració dels materials generats
1. Es tracta d'uns materials i recursos que et permetrien introduir la
programació a l’assignatura de tecnologia?
Encara que no sabem exactament com es confeccionarà el currículum de l’any
vinent, les activitats proposades tenen un nivell de qualitat tot elevat. Es troba
tot detallat i són una molt bona introducció a la programació APP Inventor dins
del temari de 3r ESO. Sense cap dubte aquestes activitats són aplicables 100
%.

2. Les activitats i materials generats podrien encaixar amb la planificació del
curs de l’assignatura de tecnologia per a 3r d’ESO? Com?
Encaixen perfectament i són una eina molt útil per a temaris on sense aquest
recurs l’assoliment dels continguts pot ser complicat sense una part pràctica
com aquesta.
3. Les activitats i materials generats podrien encaixarien amb el nou
currículum?
Encara no coneixem amb tot detall el nou currículum però per les coses que
tenim clares encaixa perfectament
4. Els veus com a materials complementaris al que s’està fent avui dia o
substitutius d’alguna part del temari?
Considerem que podem substituir els materials actuals que amb el pas del
temps han quedat obsolets. Utilitzar el món de programació de telèfons mòbils
representa una font de motivació als alumnes.
5. Penses que és una bona estratègia enfocar l’ensenyament de la
programació a l’ESO a través de petits problemes, en ser uns continguts
nous per a l’alumnat, o seria millor treballar per projectes?
En aquests nivells pot ser una bona alternativa treballar en petits treballs. El
treball per projectes és molt interesant però els alumnes han de tenir la
suficient autonomia com per afrontar el projecte amb garanties i a 3r ESO
encara els hi costa.
6. Seria millor fer servir els materials de manera transversal a la resta de
continguts de l’assignatura de tecnologia o de manera conjunta com a unitat
didàctica de “Programació”? Per què?
Des de el nostre punt de vista considerem millor treballar per unitats, hi ha
alumnes que mostren molt interès per aquest món, però d’altres no els hi
agrada i s’ha de intentar que a tot el curs puguin conèixer diferents temàtiques i
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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no fer convertir la programació com a element transversal.
7. Creus què són materials que innoven o bé actualitzen i milloren el que
s'està fent a l’assignatura de Tecnologia?
Completament, són materials actualitzats on s’innova en un món com els
telèfons mòbils
8. Són materials potser adequats per un cert tipus d'estudiants i en canvi molt
més difícils per altres?
Tot és relatiu al nivell de la classe, però per als grups amb dificultats
d’aprenentatge pot ser una mica difícil.
9. Creus que la utilització de la tècnica puzle per a treballar la teoria pot
permetre una millor atenció a la diversitat (en introduir el treball en grup)?
Els grups adaptats treballen millor amb projectes curts amb terminis limitats,
aquests alumnes mostren una falta d’autonomia que a projectes més llargs els
penalitza.
10. Creus què és realista la temporització de les activitats? I adequada?
Si, és correcta
11. Et sembla correcte la forma d'avaluar les activitats o en proposaries una
altra?
Sí, correcte.
12. Creus que els materials generats podrien portar a què, per exemple, es
pogués treballar des de tecnologia, conjuntament amb altres assignatures
com física, matemàtiques o informàtica?
Aquestes pràctiques no tant, però el treball amb aquesta tecnologia pot obrir-se
a moltes altres matèries.
13. Creus que aquests nous materials poden motivar o fer que una part de
l'alumnat s’interessi més per l’assignatura de tecnologia?
Completament d’acord, els alumnes mostren molt interès per aquest tema.
14. I per a què el professorat s’animi a introduir la programació al temari?
Personalment considerem que molts professors poden aprofitar aquest recurs
per a millorar els nivells d’atenció dels alumnes.
15. Quina és la teva opinió general dels materials?
App Inventor: Programació d’activitats per 3r d’ESO (Annex)
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Els materials tenen una qualitat molt elevada, han sigut elaborats de forma molt
correcte amb explicacions i tot detallat. Sense cap dubte personalment
intentarem utilitzar aquest materials en un futur. Representa un treball molt
elaborat i molt satisfactori.
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