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Introducció

Actualment  les  ciències  de  la  computació  s’han  tornat  troncals  per  a  qualsevol  disciplina
científica (física, medicina, biologia, astronomia, economia, meteorologia...).  Degut a la gran
quantitat  de dades a tractar per resoldre un problema, deixa de tenir  importància la nostra
capacitat de càlcul  en favor de la nostra capacitat  d’estructurar aquestes dades i de poder
definir una sèrie de passos clars que ens duran a una solució.

Aquesta manera de pensar, molt pròpia dels científics actuals, pot ser molt útil també per a
qualsevol persona en el tractament de problemes de la vida diària. Per exemple, un forner quan
ha d’organitzar les tasques per tal de que la seva feina sigui més eficient i pugui tenir la màxima
producció amb els recursos de que disposa i en un temps limitat.

L’evolució  ens aboca de manera inexorable  a  haver de resoldre problemes cada cop més
complexos i que, en la major part dels casos requeriran d’un tractament computacional. Fer que
els nostres nois i noies se sentin còmodes en aquestes tècniques de pensament computacional
pot ser vital per al seu futur.

No  menys  important  es  saber  com  funciona  el  nostre  cervell  a  l’hora  d’adquirir  nous
coneixements.  En  aquest  camp  estan  fent  una  bona  feina  els  psicopedagogs,  psicòlegs  i
neuròlegs. Aquest coneixement ens serà molt útil per millorar la nostra manera d’aprendre.

En aquest treball es plantejarà un joc de tauler que es jugarà per equips. El joc pretén que els
estudiants siguin capaços d’analitzar un problema i trobar una solució en forma d’algoritme. A
més podran veure, en primera persona, i des de diferents punts de vista com s’executa aquest
algoritme.

Tot i que el focus principal del treball son els nois i noies de secundaria, aniré insistint en la
importància de començar abans. De fet dedico gairebé una plana a comentar com es podria
adaptar el joc a edats més primerenques. Tal com diu el David Bueno[1] a una entrevista que li
fa el Pau Rodríguez per El diari de l’educació: 

«El mètode científic s’hauria d’introduir abans. S’introdueix a Secundària,
quan el cervell de l’adolescent dona més importància a allò emocional que
no pas racional. I aquest mètode és eminentment racional! Qui sí que són
racionals són els nens petits.» 
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Descripció del problema

Ja fa una dècada que la Jeannette Wing[2] va escriure el seu article on parlava del pensament
computacional. D’aleshores ençà s’ha intentat introduir a les escoles aquesta disciplina, tot i
que no s’ha anat més enllà de fer unes poques hores de programació dins de l’assignatura de
tecnologia.

Aquesta mancança d’hores per tractar el tema dins de l’educació obligatòria s’està  intentant
suplir amb extraescolars. El problema d’aquesta solució és, per un costat, que només tenen
accés els que s’ho poden permetre econòmicament i, per un altre costat, que s’afegeix una
nova obligació a la llarga llista de tasques que ja tenen els nostres fills per fer després de
classe i que no els deixa temps per fer de nens.

Tot i que resoldre problemes fent servir el pensament computacional no vol dir, en exclusiva,
programar, si que és cert que en el disseny de programes d’ordinador es fa servir aquesta
tècnica de manera natural i pot ser un bon sistema per aprofundir en la tècnica.

Per  desgracia,  les  tècniques  de  programació  i,  en  conseqüència,  l’us  del  pensament
computacional,  queden relegats a una unitat didàctica dins de l’assignatura de tecnologia a
segon i tercer de la ESO (LOMCE[3]). 

Tenint el compte els beneficis que aporta desenvolupar aquestes habilitats (ajuda a estructurar
la ment, a tenir un pensament més crític, a incrementar la creativitat, al treball en equip i, en
conseqüència,  incrementa  la  capacitat  d’enfrontar-se  a  problemes  més  complexos)  seria
desitjable que els nostres alumnes s'iniciessin en el seu ús el més aviat possible.

Objectius

• Recopilar  els  conceptes  abstractes  relacionats  amb  la  programació  que  es  volen
introduir als alumnes.

• Descriure  un  joc  que  permeti  treballar  tots  aquests  conceptes  i  adaptar-lo  a  les
diferents edats dels estudiants.
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Marc teòric

La neuroeducació

SINAPSIS, APRENENTATGE I MEMÒRIA [4]

Perquè es produeixi aprenentatge és necessari que el nostre cervell pugui recordar i relacionar
informacions. Això ho fa establint unes unions entre neurones anomenades sinapsis. Cada cop
que incorporem un aprenentatge nou es creen noves connexions o es reforcen les ja creades.
Gracies a aquests canvis en el cervell podem recordar el que hem aprés.

Parlem de memòria a curt termini,  quan hi han poques sinapsis que la sustenten. Si no es
reforcen aquestes connexions, la sinapsis existent s’anirà debilitant i finalment desapareixerà. A
mesura que es vagi reforçant aquestes connexions, s’aniran fent més estables i aconseguirem
una memòria a llarg termini.

Vist això, la solució per recordar alguna cosa és repetir-la molts cops.

NEURONES MIRALL[5]

Són un tipus de neurones que s’activen de la mateixa manera sempre que fem una cosa o la
veiem fer als altres.  Així  que,  són molt  útils  per aprendre per imitació.  Sabent això podem
aprofitar-les per transmetre maneres de fer, valors... als nostres alumnes.

També juguen un paper molt important en les interaccions socials. Gracies a elles podem intuir
com se senten els altres.

LA PERCEPCIÓ DEL TEMPS

Tenir un mínim de capacitat per treballar amb conceptes temporals (abans, després, ara, a la
vegada...)  es  necessari  per  poder  manejar-se  bé  amb  les  seqüencies  i  establir  relacions
d’ordre. Conceptes fonamentals per a les matemàtiques, l'algorítmica i en general per a la vida
quotidiana.

El temps també està íntimament lligat  a la memòria.  Si  no tenim capacitat  de memòria no
podrem fer referencia a situacions passades, ni imaginar possibles futurs. Aleshores el temps
deixa de tenir sentit.

Segons Piaget [6] es pot dividir la concepció del temps que fan els nens i nenes en tres grans
etapes:

1. Temps viscut: Dura aproximadament fins als 6 anys (educació infantil). Aquesta etapa
es caracteritza per haver una gran confusió respecte al temps. No comprenen bé les
relacions  d’ordre  ni  les  duracions.  Comencen  a  comprendre  el  temps  a  partir
d'experiències personals.
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2. Temps percebut: És desenvolupa,  més o menys,  entre  els  7  i  11 anys (educació
primaria). És capaç d’entendre el temps a partir d'experiències externes. Pot establir
relacions d’ordre i, per tant, és capaç de seguir el fil d’una història simple.

3. Temps concebut: A partir dels 12 anys i en endavant (educació secundaria). És capaç
d’entendre el temps a partir d'experiències mentals, ja no li calen referencies externes.

Un cop arribats a l’etapa del temps concebut, els nois i  noies haurien de dominar totes les
categories que formen el temps, segons Trepat i Comes[7]:

• Ritmes: Conseqüència, regularitat, lentitud i rapidesa.

• Orientació: Present, passat i futur.

• Posició: Successió i simultaneïtat.

• Duracions: Variabilitat i permanència.

Però no tothom està d’acord amb Piaget. Antonio Calvani [8] opina que els nen i nenes de 5
anys són capaços d’ordenar els esdeveniments d’un relat com ho farien els de 8 anys, sempre i
quan estigui representat d’una manera que entenguin (imatges en lloc de text, per exemple).

El pensament computacional

«El pensament computacional és una forma de resoldre problemes humans;
no pretén aconseguir que els éssers humans pensin com els ordinadors. Els
ordinadors  són  insulsos  i  avorrits;  els  éssers  humans  són  intel·ligents  i
imaginatius.» [2]

Com diu la Jeannette, el pensament computacional és una forma de resoldre problemes. Ens
permet dividir-los en parts més petites i  simples de resoldre per separat.  Aquesta resolució
passarà per  analitzar  aquests  petits  problemes i  expressar  els  passos (algoritme) que ens
portaran  a  la  seva  resolució  d’una  manera  mecànica  i,  si  traduïm  aquest  algoritme  a  un
llenguatge de programació, automatitzada.

QUINS BENEFICIS APORTA

• Ajuda a estructurar la ment.

• Fomenta tenir un pensament més crític.

• Incrementar la creativitat.

• Incrementa la capacitat d’enfrontar-se a problemes més complexos.

• Afavoreix el treball en equip.
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COM ABORDA ELS PROBLEMES

Segons el  treball  conjunt  de l’International  Society  for  Technology  in  Education  (ISTE) i  el
Computer Science Teachers Association (CSTA) [9]:

«CT is a problem-solving process that includes (but is not limited to) the
following characteristics:

- Formulating problems in a way that enables us to use a computer
and other tools to help solve them.

- Logically organizing and analyzing data.

-  Representing  data  through  abstractions  such  as  models  and
simulations.

-  Automating  solutions  through  algorithmic  thinking  (a  series  of
ordered steps).

- Identifying, analyzing, and implementing possible solutions with the
goal of achieving the most efficient and effective combination of steps and
resources.

-Generalizing and transferring this problem-solving process to a wide
variety of problems.

»
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Estat de l’art

Hi ha una gran quantitat d'eines per aprendre a programar. Algunes on s’ha d’escriure codi,
d’altres que es basen en anar unint, de manera visual, peces com si fos un puzle. Eines de codi
lliure, eines de codi propietari, eines que fan servir plataformes online per poder compartir codi,
d’altres que s’han d’instal·lar a l’ordinador i es basen en un treball individual...

En aquest apartat es farà un petit recull d’algunes de les eines existents. La idea no es ser
exhaustiu, ni molt menys, si no veure una mica la varietat de possibilitats que hi ha.

Programació en general
Les dues eines de les que es parlarà a continuació són molt diferents entre elles, però les dues
tenen en comú que pretenen fomentar l’aprenentatge de la programació als més petits i que les
dues fan servir algun tipus de llicencia lliure.

KTURTLE [10]

Entorn de programació educatiu. A la pantalla on s’executa el programa hi ha una petita tortuga
que es pot posicionar, desplaçar, fer girar, etc. A més, es pot fer que deixi un rastre del seu
desplaçament. Això facilita el seu us en aplicacions matemàtiques o físiques que pretenguin
generar algun tipus de gràfic o figura geomètrica.

Fa servir un llenguatge de programació basat en Logo. El llenguatge s’ha traduït a una gran
quantitat de llengües. La idea és que els estudiants puguin fer servir la seva llengua materna i
es puguin centrar en la generació de l’algoritme.

Aquest entorn s’ha de descarregar i instal·lar a cada ordinador. Disposa de compilació per a les
principals plataformes. Es tracta d’un entorn personal, no pensat per treballar en equip, així que
l’única manera de col·laborar és passar-se el codi font els uns als altres.

SCRATCH [11]

Entorn  de  programació  educatiu  que  permet  l’us  d’elements  gràfics  i  sonors  i  facilita  la
interacció  amb  l’usuari  final  del  programa  generat.  Per  tant,  a  més  de  les  aplicacions
matemàtiques o físiques, també es poden crear jocs, animacions, etc.

Fa servir un llenguatge de programació visual. Es tracta d’agafar diferents blocs i encaixar-los
entre ells per tenir un programa funcionant. Al final, cada bloc és una part del llenguatge i té una
traducció directa a un llenguatge tradicional. L’avantatge d’aquest sistema és que de seguida es
veu si dues peces encaixen entre elles o no.

Scratch es pot instal·lar a l’ordinador o es pot fer servir en línia. Aquest darrer sistema és el més
recomanable  ja  que  permet  tenir  els  programes  sempre  disponibles,  estiguis  on  estiguis,
compartir-los amb la resta de la comunitat i crear projectes basats en altres ja existents i que ha
compartit algú.
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Jocs de programació
A diferencia de l’apartat anterior, aquest se centra en eines especifiques per fer algoritmes que
permetin a un personatge actuar dins d’un escenari concret i resoldre els reptes que plantegi el
joc.

CODECOMBAT [12]

Joc on s’ha de programar les accions que farà el personatge a cada pantalla. En iniciar un nou
escenari, s’especifica quin és l’objectiu i, el jugador, ha d’escriure la seqüencia d’ordres perquè
el personatge pugui superar aquella pantalla. El codi es pot escriure en Python, Javascript, Lua
o Coffescript.

A la plataforma en línia es pot accedir com a estudiant o com a professor. Si es fa com a
professor, es té accés a una sèrie d’eines que faciliten l'avaluació dels estudiants.

LIGTHBOT [13]

Joc on la missió del personatge és encendre una sèrie de caselles del tauler. El codi s’escriu
arrossegant icones, que representen una acció, a l’espai de codi font. La dificultat en aquest
cas és que aquest espai és limitat.

A més de la versió web, disposa d’app per a les principals plataformes mòbils.

BERRYBOTS [14]

Es tracta  de  programar  un  tanc  perquè s’enfronti  a  altres  tancs  en diferents  escenaris.  El
llenguatge de programació del tanc és Lua.

Tot  i  que  disposa  d’una  versió  web,  la  venen com un  espai  per  provar  i  decidir  si  fas  la
descarrega i instal·lació.
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Desenvolupament de la proposta

Hi  ha  una  serie  de  conceptes  molt  relacionats  amb  la  programació  i  el  pensament
computacional,  encara  que  no  exclusius  d’aquesta  àrea  del  coneixement,  que  seria  molt
convenient que els alumnes treballessin i adquirissin a una edat primerenca. 

El normal és que aquests conceptes s’adquireixin de manera natural i intuïtiva per la pròpia
interacció amb el món. Però el que busquem en aquest cas és que siguin capaços de pensar i
reflexionar al voltant d’aquests conceptes i d’utilitzar-los conscientment.

El  joc  «PasAPas»  busca  treballar  tots  aquests  conceptes  d’una  manera  engrescadora  i
motivadora.  El  repte  que  suposa  trobar  una  solució  al  problema,  unit  a  la  component
competitiva  de  fer-ho  abans  que  l’equip  contrincant,  farà  que  es  desperti  l’interès  en  els
jugadors,  s’impliquin més i,  com a conseqüència, creïn connexions neuronals que permetin
incorporar els nous aprenentatges.

Els conceptes
Tots els conceptes que venen a continuació estan íntimament lligats amb la programació, però
també els fem servir a diari en qualsevol àmbit de la nostra vida, encara que no ho fem de
manera conscient.

SEQÜÈNCIA

Per entendre aquest concepte els alumnes hauran de tenir adquirida la noció d’espai i temps.
Han de poder establir que va abans i que va després. Una seqüencia és una ordenació lògica
d’una sèrie d’elements.

En els programes que es facin per jugar al «PasAPas» es faran servir les seqüencies tan per
definir l’ordre de les accions que s’han d’executar com per definir estructures de dades on els
elements se situen l’un a continuació de l’altre i on és important l’ordre en que estiguin, per
exemple, les piles o les cues.

DECISIÓ

Prendre  una  decisió  implica  avaluar  una  situació  i,  en  funció  de  com sigui,  fer  una  sèrie
d’accions o no. Per exemple:  Si tinc set,  em veuré un got d’aigua.  Aquí estem avaluant la
possibilitat de tenir set i, només si això és cert, es farà l’acció que és veure’s un got d’aigua.

En  programació,  la  situació  que  s’ha  d’avaluar  s’expressa  en  forma d’expressió  booleana.
Moltes vegades aquesta expressió és una abstracció d’una situació com la que s’ha parlat a
l’exemple anterior.
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SIMULTANEÏTAT

Quan parlem de simultaneïtat estem parlant de dos o més accions que es donen en el mateix
moment. Un exemple d’accions simultànies seria viatjar en metro i  durant el viatge llegir un
llibre.

La idea de simultaneïtat es molt normal en la nostra vida quotidiana i, en canvi, quan entrem en
el món de la computació es converteix en un concepte no accessible als principiants. Per sort,
comencen a haver eines com Scratch que faciliten aquest accés als programadors novells.

El joc està ple d’accions que passen de manera simultània. La pròpia seqüencia del joc inclou
algunes parts simultànies, l’execució dels algoritmes dels jugadors, la verificació que fan els
supervisors d’execució respecte a la tasca dels seguidors, etc.

REPETICIÓ

De vegades necessitem repetir una acció o una sèrie d’accions un nombre concret de vegades
o mentre una condició sigui certa o fins que una condició sigui certa. Per exemple, em rentaré
les dents durant 2 minuts o veuré aigua fins que buidi el got o dormiré mentre tingui son.

Determinar, per part de l’alumne, quines son aquestes accions que s’han de repetir i durant
quant  de  temps,  suposa  un  exercici  d’abstracció  i  de  compressió  de  la  situació  que  està
intentant modelar.

ABSTRACCIÓ

Implica fer una simplificació de la realitat que envolta al problema que es vol resoldre, centrant-
nos en aquelles característiques que ens interessen, per tal d’evitar ser desbordats per la gran
quantitat d’informació que obtindríem si intentéssim tractar-la tota de manera exhaustiva.

Tal  com  va  dir  Alfred  Korzybski  [15] «El  mapa  no  és  el  territori»  és  simplement  una
representació simplificada que ens pot ser útil per decidir, per exemple, la direcció cap a la que
em d’anar (nord, sud, est...). Si el nostre mapa fos a escala real, tindríem un excés d’informació
i seriem incapaços de prendre aquesta decisió.

ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Ser capaç d’organitzar la informació disponible pot suposar la diferencia entre trobar una bona
solució al problema o perdre’ns en un mar de dades. El mapes conceptuals poden servir per
obtenir una bona comprensió del problema. També ens poden ser útils les línies temporals, les
taules, etc.

Dins d’un programa també hi han estructures de dades que poden facilitar l’emmagatzematge,
la relació o l’accés a les dades de la forma que més ens interessi a cada moment. Per exemple,
si estem en un laberint i volem ser capaços de tornar al punt de partida després d’una sèrie de
desplaçaments, una bona estructura per recordar els moviments que estem fent seria una pila.
D’aquesta manera, quan es vulgui tornar enrere, serà fàcil recuperar aquestes dades en sentit
invers.
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DISSENY DESCENDENT (DIVIDEIX I VENCERÀS)
El  disseny  descendent  es  una  tècnica  que  té  com a  objectiu  simplificar  la  resolució  d’un
problema. La idea es agafar el problema inicial, molt complex, i dividir-lo en subproblemes més
petits, concrets i fàcils de resoldre per separat. De manera recursiva podem aplicar aquesta
descomposició a cadascun dels subproblemes.

Aquesta divisió del  problema principal  en subproblemes, a més de simplificar  el  procés de
resolució, pot ser útil per repartir tasques entre els diferents equips de treball i/o components
individuals del grup. Treballant simultàniament en les diferents parts del problema pot escurçar
els temps de resolució i permetre abordar problemes més complexos.

En un programa, cadascun d’aquest subproblemes es transforma en una funció que pot ser
executada per separat. Aquesta característica permet que es pugui testejar la seva correcció.
En conseqüència, quan fem servir la funció en un nivell  superior d’abstracció podrem estar
segurs del seu bon funcionament.

Figura 1: Disseny descendent

ALGORITME

Un algoritme és una manera d’automatitzar la solució a un problema. La seva estructura típica
és  la  d’una  seqüencia  d’accions  que s’han de  seguir  pas  a  pas.  Que s’executin  aquestes
accions, de vegades, dependrà de que es compleixin una sèrie de condicions.
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Tot i  que un programa és la implementació en codi font  d’un algoritme, un algoritme no te
perquè convertir-se en un programa. De fet, els algoritmes inunden la nostra vida. Sempre que
automatitzem una tasca estem seguint un algoritme, encara que no sigui de manera conscient.
Per exemple,  quan fem un suc de taronja,  quan ens rentem les dents,  quan aparquem el
cotxe...

La construcció de l’algoritme es donarà en el moment en que els estudiants ja han analitzat el
problema i  tenen un coneixement profund del món en el que s’ha de moure el personatge. Això
vol dir que ja hauran analitzat totes les possibles situacions en les que és podrà trobar i hauran
decidit com es comportarà.

Ser capaços d’automatitzar una solució tenint en compte el marc del joc en el que és troben
posarà de manifest la seva capacitat d'anàlisis, de síntesi i la seva creativitat.

El joc: «PasAPas»
Es  tracta  d’un  joc  d’ordinador  típic  dels  anys  80  (tipus  Pacman,  Bomberman...)  tret  de
l’ordinador i traslladat a un tauler físic, com podrien ser el parxís o els escacs. La diferencia rau
en que: es juga en equip, el control del personatge no el té el jugador en temps real, si no que
ho fa prèviament dissenyant un algoritme on defineix el seu comportament i que no hi ha un
ordinador executant els algoritmes escrits, han de ser els propis jugadors els que facin aquesta
tasca.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Dos equips competeixen per desenvolupar l’algoritme que permetrà al seu personatge sortir
primer del laberint que haurà creat un tercer equip.

El que aporta aquest joc, i que no s’ha fet fins ara, és que es juga fora de l’ordinador, a sobre
d’una taula. Encara que sembli poc lògic, aquest sistema de joc permetrà fer que els alumnes
puguin veure i controlar l’execució dels algoritmes pas a pas i des de diferents punts de vista
(segons el rol que tingui cadascú). Això els proporcionarà un coneixement molt més profund de
les estructures que formen un algoritme i de com van evolucionant les estructures de dades
conforme va avançant l’execució del programa.

OBJECTIUS DOCENTS

• Fomentar el treball en equip: Aporta diferents punts de vista, recolzament quan algú
no pot fer avançar la seva tasca, repartiment de tasques (que pot ser segons el perfil de
cadascun), etc.

• Desenvolupar  el  pensament  critic: Adquirir  l’habit  d’analitzar  situacions  i  extreure
conclusions. Els serà útil,  als alumnes, a la seva vida per evitar ser manipulats per
qualsevol que vulgui obtenir alguna cosa d’ells.

• Adquirir responsabilitats: Adquirir un rol dins del grup que no pot ser cobert per un
altre component i que és essencial per aconseguir l’objectiu comú, farà que l’alumne
adquireixi aquest sentit de la responsabilitat envers als altres. També farà que se senti
valorat pels seus companys.
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• Abstreure la informació útil d’un problema: No perdre's en un mar de dades i ser
capaç de centrar-se en aquelles dades que son realment útils per a la resolució del
problema en qüestió.

• Pensar solucions a un problema i  ser  capaç d’expressar-les en un llenguatge
algorítmic: Això significa poder automatitzar una solució, tan si perquè aquesta solució
s’ha de poder realitzar de manera habitual com si es un cas concret però que treballa
sobre un nombre inabastable, pels humans, de dades.

EQUIPS

Cada partida estarà formada per nou components distribuïts en tres equips de tres participants
cadascun amb diferents rols. Un dels equips serà l’equip del  laberint i  els altres dos seran
equips jugadors.

Per tal  de que tots  els  participants puguin  aconseguir  una visió  més amplia  dels  diferents
conceptes i de com funciona un algoritme, es necessari que passin per tots els papers que
ofereix el joc.

Equip del laberint

La seva tasca, parlant a grans trets, consisteix a gestionar l’espai físic i les interaccions dels
equips jugadors entre ells amb el laberint. Per aconseguir-ho, s’assignarà a cada component de
l’equip un rol amb una serie de tasques assignades.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS ROL ACCIONS

2
Controlador 
del laberint

• Respon  a  totes  les  preguntes  (funcions)  respecte  el
laberint, del seguidor.

• Resol els conflictes que puguin sorgir entre el seguidor i el
supervisor d’execució de l’equip contrari. Pot demanar suport
al controlador de passos (la màxima autoritat).

• Dissenya el laberint del joc.

• Revisa  la  correcció  dels  algoritmes  dels  dos  equips
jugadors.

1
Controlador 
de passos

• Marca l’inici de cada pas mentre dura la partida. Cap equip
jugador pot executar el següent pas fins que ho indiqui  el
controlador de passos.

• Encarregat de gestionar les diferents fases del joc. D’entre
els components d’una partida és qui té la màxima autoritat,
per sobre d’ell només està l’autoritat del professor.

• Pot  intervenir  tant  en  el  disseny  del  laberint  com en  la
revisió dels algoritmes.

Taula 1: Equip del laberint
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Equip jugador

La seva tasca principal serà la d’aconseguir un algoritme prou bo com per aconseguir que el
seu  personatge  trobi  la  sortida  del  laberint  abans de que se  li  acabin  els  passos  i,  si  és
possible, abans de que acabi l’equip contrari.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS ROL ACCIONS PRÒPIES

ACCIONS
COMUNES

1
Supervisor
d’execució

• S’encarrega  de  supervisar  els  passos
que dona el  seguidor  de  l’equip  contrari
per tal d’assegurar-se que no comet cap
il·legalitat.

• Programar la 
intel·ligència 
artificial del 
personatge.

1 Seguidor

• Llegeix i du a terme el següent pas del
seu algoritme.
• Cada cop que executi alguna funció per
obtenir  informació  de  l’estat  del  laberint,
haurà  de  dirigir-se  al  controlador  del
laberint.

1
Controlador
de dades

• Porta  el  control  de  les  estructures  de
dades  complexes  (llistes,  piles,  cues,
arbres...).
• Porta el control de les capces.
• Dona suport al seguidor.

Taula 2: Equip jugador

SEQÜÈNCIA DEL JOC

El  joc  es  divideix  en  3  fases  que  s’han  de  dur  a  terme  de  manera  seqüencial.  Serà  el
controlador de passos l’encarregat de que les diferents fases es duguin a terme correctament.

FASE 1

En aquesta fase s’establirà el marc del joc: el nombre de passos que tenen els equips jugadors
per començar a funcionar,  el  nombre de capces per guardar  objectes de que disposen, el
nombre  de  claus  que  hi  haurà  distribuïdes  pel  laberint  (si  és  que  n’hi  ha),  objectes  i
funcionalitats extres, quins tipus d’estructures de dades es poden o s’han de fer servir... 

Tot  això influirà en l'estratègia que dissenyaran els equips jugadors i,  en conseqüència,  en
l’algoritme que creïn.

Depenent dels objectius a treballar i de l'experiència i maduresa dels participants, el professor
pot  intervenir  en major o menor mesura en aquesta fase i  pot  decidir  imposar alguns dels
elements del marc de joc, imposar-los tots o deixar-ho totalment obert a la gestió del propi grup.

FASE 2

Aquesta fase és la més creativa i  on s’ha de pensar més. Tots els membre de cada equip
treballaran conjuntament per tal de dur a terme la tasca que els pertoca. En el cas dels equips
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de jugadors, escriure l’algoritme que definirà la intel·ligència artificial del seu personatge i, en el
cas de l’equip del laberint, dissenyar el laberint que hauran de recorre els personatges.

En finalitzar aquestes dues tasques s’entra en un bucle en que, primer,  l’equip del  laberint
revisarà l’algoritme d’un dels equips jugadors. Si troba alguna incorrecció en la seva sintaxi el
passarà  a  l’equip  corresponent  perquè  el  corregeixi  (només  els  errors  indicats,  no  es  pot
modificar o millorar l’algoritme). Aquesta mateixa iteració es donarà amb l’altre equip jugador.

Un cop estiguin els algoritmes corregits es pot donar la fase 2 per finalitzada.

FASE 3

Entrem a la darrera fase del joc. Es tracta de la fase més mecànica. En aquesta fase ja no es
tracta de ser creatius, si no de ser molt precisos. Totes les tasques que es realitzin en aquesta
fase tindran a veure amb el rol assignat a cada membre de cada equip i totes s’executaran de
manera simultània.

FASE 1 1 TOTS ELS EQUIPS: Establir el marc del joc

FASE 2

2

(TASQUES REALITZADES SIMULTÀNIAMENT)

EQUIPS JUGADORS EQUIP DEL LABERINT

Programació de l’algoritme. Dissenyen el laberint.

3
EQUIP DEL LABERINT:  Revisió  dels  algoritmes  dels  dos  equips  per  detectar
possibles errors de sintaxi.

4
EQUIPS JUGADORS: Si els correctors han trobat alguna errada, el corregeixen i el
tornen als correctors (punt 3).

FASE 3
(fase de

joc)
5

(TASQUES REALITZADES SIMULTÀNIAMENT)

CONTROLADOR

DE PASSOS SEGUIDOR

CONTROLADOR

DE DADES

SUPERVISOR

D’EXECUCIÓ

CONTROLADOR

DEL LABERINT

• Marca l’inici 
de cada pas.

• Segueix 
pas a pas 
l’algoritme.

• Manté 
l’estructura de 
dades 
actualitzada.
• Dona suport 
al seguidor.

• S'assegura de
que l’equip 
contrari segueix 
l’algoritme 
correctament.

• Respon a totes 
les preguntes 
(funcions) que 
tingui el seguidor 
sobre el laberint.

• En cas de 
conflicte, fa de 
mediador.

Taula 3: Fases del joc

La manera com es relacionen les tasques dins d’aquesta fase és:

1. El controlador de passos, indica l’inici d’un nou pas.

2. Els seguidors de cada equip executen un pas del seu algoritme. Pot interactuar amb el
controlador del laberint, si és necessari.
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3. El controlador de dades actualitza les dades del seu algoritme: el nombre de passos
del personatge, el contingut de les capces...

4. Si el supervisor d’execució dona el seu vist i plau, es torna al punt 1.

Els equips jugadors seguiran jugant mentre no hagin trobat la sortida del laberint,  no hagin
gastat tots els passos i el seu algoritme no quedi bloquejat sense poder fer més passos.

ELEMENTS DEL JOC

El tauler

Està  format  per  una  sèrie  de  targetes  quadrades que  es  poden distribuir  sobre  una  taula
formant un tauler quadrat o rectangular. Aquestes targetes tenen trossos de camí (un cruïlla,
una corba, una recta i un final de camí) que es poden fer encaixar per tal de crear el laberint.

          

SortidaSortida

El tauler pot ser tan gran com es decideixi a la FASE 1 del joc, simplement s’han d’afegir més o
menys targetes. A banda de les targetes bàsiques es poden crear noves targetes per crear
diferents tipus d’espais amb característiques diferents.

El punt on iniciaran el seu joc els personatges pot ser fixe i establert pels dissenyadors del
laberint  o  es  pot  decidir  de  manera  aleatòria  llençant  uns  daus  per  determinar  la  fila  i  la
columna. Cada personatge començarà en un punt diferent del laberint.

Quan un personatge es mou pel laberint, desplaçar-se d’una targeta a una altra té un cost d’un
pas.

Les capces

Les capces son els espais on es poden emmagatzemar els objectes agafables (per exemple,
una clau) fins que s’hagin de fer servir (en el cas de la clau, per obrir una porta). A cada capça
només hi ha espai per un objecte i el nombre de capces disponibles per equip es decidirà a la
fase 1.

Objectes

Són els elements que formen el joc i amb els quals els personatges poden interactuar d’alguna
manera. Cada objecte té unes característiques pròpies que defineixen com es relaciona amb el
món del laberint. Fins i tot els personatges són objectes.

Tots els objectes tenen una representació gràfica dins del tauler, ja sigui com a targeta, com a
part d’una targeta o com a element flotant (elements que es col·loquen a sobre de les targetes i
que es poden moure, agafar, deixar... com un personatge o una clau).

Els objectes bàsics són:
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• Mur: Un mur és un objecte inamovible i que barra el pas dels personatges o d’altres
objectes mòbils. No existeix una targeta específica per aquest objecte. El trobem al
voltant dels possibles camins del laberint.

• Porta: Es tracta d’un altre element inamovible. A diferencia del mur, la porta si que té
una targeta específica que la representa a dins del tauler.  Si la porta està tancada,
bloqueja el pas dels personatges a l’altre costat. Es pot obrir si es disposa de la seva
clau. Un cop s’ha travessat a l’altre costat, la porta torna a quedar tancada.

• Clau: És un objecte que es pot agafar per ser utilitzat en un futur. La seva utilitat és la
d’obrir portes tancades.

• Personatge: A través d’aquest objecte els equips jugadors executen el seu algoritme
amb l’objectiu de fer-lo sortir del laberint abans que el personatge de l’equip jugador
contrari. Cada cop que els equips executen un nou pas, ho fan en nom del personatge.
Si un personatge intenta desplaçar-se a una posició ocupada per un mur o un altre
personatge, no podrà fer el moviment.

Segons les característiques que tinguin els objectes es poden agrupar de la següent manera:

Figura 2: Jerarquia d'objectes

Passos

És la unitat de temps dins del joc. Es tracta d’una unitat de temps relativa al temps que triguen
els seguidors a fer una acció de durada 1 pas. Dos passos dins d’una mateixa partida poden
diferir en la quantitat de temps (minuts o segons) que duren, això és perquè no es vol veure la
velocitat que tenen els jugadors seguint un algoritme, sinó l’eficiència que tenen els algoritmes
que han desenvolupat.

L’encarregat de marcar quan comença cada pas és el «controlador de passos». No marcarà
l’inici d’un nou pas fins que els seguidors dels dos equips no hagin acabat l’acció (de durada un
pas) i els supervisors d’execució hagin donat el seu vist i plau.
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Per donar una mica més de dinamisme al joc només comptaran com a passos les accions
«físiques» que fa el personatge dins del laberint (moure’s, agafar un objecte, obrir una porta...).
No es tindran en compte les presses de decisió, les operacions sobre estructures de dades o
l'anàlisi del terreny proper (saber si puc avançar o no perquè hi ha un mur, obtenir informació
d’un objecte...).

Algunes accions comporten un increment del total de passos que pot fer el personatge i d’altres
penalitzen, reduint una quantitat extra de passos del total.

ACCIÓ PASSOS

Ser el primer a trobar una clau +10

Agafar un objecte +3

Ser el primer a sortir del laberint +20

Xocar amb un objecte fix -10

Fer una acció no contemplada a l’algoritme o que no toca en aquest torn -30

Taula 4: Passos (premis i penalitzacions)

L’algoritme d'intel·ligència

És l’element clau del joc. Es tracta de l’eina de que disposen els jugadors per intentar expressar
una solució al problema que estan tractant de resoldre. Aquest algoritme farà possible que el
personatge sigui capaç de prendre decisions sobre quin serà el següent pas a donar.

Desenvolupar aquest algoritme farà que els alumnes hagin de reflexionar sobre les possibles
situacions en que es pot arribar a trobar el seu personatge i els entrebancs que poden trobar al
llarg del camí que els durà al seu objectiu que és sortir del laberint abans que l’altre equip. Així
mateix,  aprendran a expressar  i  deixar  per  escrit,  de manera no ambigua,  la  seva solució
algorítmica al problema que estan tractant de resoldre.

Per tal de poder escriure l’algoritme d'intel·ligència es farà servir el llenguatge «PasSimple», un
llenguatge algorítmic molt senzill  i  pensat específicament per aquest joc, acompanyat d’una
sèrie  de funcions que  permetran  al  personatge obtenir  informació  de l’estat  del  joc al  seu
voltant.

El llenguatge algorítmic «PasSimple»

Donat que fer una partida a aquest joc ja requereix d’un cert nombre d’hores, no seria viable
haver de dedicar, a més, una gran quantitat d’hores en aprendre un llenguatge complet i molt
complex. 

S’ha tractat  de dissenyar  un llenguatge  amb una  estructura molt  simple  que faciliti  el  seu
aprenentatge però a la vegada que sigui suficient per poder escriure els programes que han de
controlar al personatge.

Tipus de dades

Tot programa te com a mitjà per aconseguir els seus objectius tractar amb dades. En funció del
tipus d’aquestes dades es pot interactuar amb elles de diferents maneres. 
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• Numero: Representa a un nombre, ja sigui natural, enter, real... Amb aquest tipus de
dades es poden fer operacions matemàtiques i de comparació d’igualtat i d’ordre. El
valor per defecte que prendrà una variable d’aquest tipus quan es crei és 0.

• Booleà: Tipus de dada que només pot tenir un valor de  CERT o  FALS. Amb aquest
tipus de dades es poden fer operacions lògiques i de comparació d’igualtat. El valor per
defecte que prendrà una variable booleana quan és crei és CERT.

• Domini:  És un conjunt limitat de termes que pot valdre una variable que sigui  d’un
domini concret. En un Domini no hi ha un ordre establert entre els seus components, es
a dir, no es poden fer comparacions de més gran o més petit entre els seus termes. El
valor per defecte que prendrà una variable que pugui guardar valors d’un domini serà el
valor RES. Dins del llenguatge es fa servir el domini predefinit Direcció.

Domini Direcció (ESQUERRA, DRETA, DAVANT, DARRERE, AQUÍ)

• Objecte: És una referencia als objectes del tauler (personatge, mur, clau...). El valor
per defecte que prendrà una variable que pugui fer referencia a un objecte serà RES.

Variables

Definirem una variable com un nom que li  donem a una dada concreta dins del programa.
Gracies a aquest nom es podrà accedir a aquesta dada sempre que es vulgui. La informació
que pot referir una variable ha de ser d’un dels tipus de dades definits en el llenguatge.

L'àmbit d’una variable és el de la funció on s’ha definit. Les úniques estructures que tenen una
visibilitat global són les capces. Totes les variables s’han de definir a l’inici de la funció a la que
pertanyen. La seva sintaxi és:

Tipus_de_dada Nom_variable

o

Tipus_de_dada Nom_variable = Valor_inicialització

Comentaris

En el codi dels algoritmes que s’escriguin s’haurien d’escriure comentaris que puguin aclarir el
seu funcionament o la decisió que ha motivat aquest codi. Com s’està treballant sobre paper, hi
ha certa llibertat per afegir-los (tancats en una capsa, encerclats, amb color diferent...) sempre i
quan es distingeixin bé del codi del programa.

Pensant en la versió que s’executarà a l’ordinador (veure l’apartat «El joc a tercer i quart de
secundaria») es donarà una sintaxi pròpia del llenguatge. Tot text que comenci amb el símbol #
i fins que es produeixi un canvi de línia, es considerarà comentari.

# comentari fins a final de línia.

Operadors

El llenguatge «PasSimple» farà servir un conjunt d’operadors mínim però suficient per poder
construir els algoritmes que donaran vida al personatge.
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• Operadors aritmètics: Enfocats a escriure operacions matemàtiques.

OPERADOR DESCRIPCIÓ EXEMPLE

+ Suma 4+4

- Resta 4-5

- (unari) Nombre negatiu -3

* Multiplicació 6*2

/ Divisió 4/2

Taula 5: Operadors aritmètics

• Operadors  de  comparació: Permetran  comparar  elements  del  mateix  tipus.  Una
comparació sempre generarà com a resultat un valor de tipus booleà.

OPERADOR DESCRIPCIÓ EXEMPLE

== Comparació d’igualtat. 4 == 4 CERT

<> Comparació de diferencia. 4 <> 4 FALS

< Menor que... 5 < 10 CERT

<= Menor o igual que... 5 <= 3 FALS

> Més gran que... 4 > 4 FALS

>= Més gran o igual que... 4 >= 4 CERT

Taula 6: Operadors de comparació

• Operadors lògics: El llenguatge «PasSimple» disposa de tres operadors lògics. Es
faran servir amb expressions que tenen com a resultat un booleà.

OPERADOR DESCRIPCIÓ

I
I lògica. Fa que l’expressió sigui certa si
tant la part esquerra com la dreta de la I
són certes.

O
O lògica.  Només que una de les dues
parts,  esquerra  o  dreta,  sigui  certa,
l’expressió avalua a cert.

NO
Canvia  el  valor  al  que  avalua  una
expressió lògica. Si és certa, la fa falsa i,
si és falsa, la fa certa.

Taula 7: Operadors lògics
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• Operador d’assignació: Es farà servir com a operador d'assignació el símbol = que
assigna a la variable de l’esquerra el resultat d’avaluar l’expressió de la dreta.

suma = 5+5 #la variable suma agafarà el valor 10

• Ordre  de  precedència  dels  operadors: Per  tal  d’evitar  ambigüitats  a  l’hora  de
resoldre  expressions  del  programa,  s’estableix  la  següent  prioritat  en  l’ús  dels
operadors.

Figura 3: Precedència dels operadors

• Els  parèntesis: Si  es  necessita  alterar  l’ordre  de  precedència  dels  operadors,  es
poden  fer  servir  els  parèntesis  tal  com  es  fan  servir  quan  es  fan  operacions
matemàtiques.  Per  exemple,  l’operació  4+5*10  equival  a  54,  però  si  s’afegeixen
parèntesis al voltant del de la suma (4+5)*10, el seu valor canvia a 90.

Estructura condicional

Permet decidir si s’han d’executar una sèrie d’accions o no. La sintaxi és la següent:

SI condició FER

#accions

SINO SI condició FER

#accions

SINO

#accions

FISI

Només és obligatori el primer SI. Els blocs SINO són opcionals.
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Estructura iterativa

Quan s’hagin de repetir una sèrie d’accions un cert nombre de cops es pot fer servir aquesta
estructura.

REPETIR MENTRE condició

#accions

FIREPETIR

Executa  les  accions  especificades  entre  el  REPETIR  i  el  FIREPETIR  mentre  la  condició
especificada avaluï a CERT. Pot ser que les accions no s’executin mai, si la condició és falsa
quan s’arriba al bloc.

Funcions pròpies

Per tal de poder aplicar la tècnica del disseny descendent en la construcció del programa que
dona vida al personatge, serà molt útil poder crear funcions pròpies.

FUNCIÓ nom_funció(arguments)

#accions

RETORNA valor

FIFUNCIÓ

Si la funció ha de retornar algun valor ho pot fer amb la paraula RETORNA com a darrera línia
de la funció.

Llibreria de funcions bàsiques

Amb aquestes funcions el personatge podrà obtenir informació i interactuar amb el seu entorn.

• esSortida():Booleà
Retorna CERT si el personatge està a la sortida i FALS en cas contrari. Aquesta funció
no consumeix passos.

• mirar(Direcció):Objecte
Mira a la distancia d’un pas en la direcció indicada (ESQUERRA, DRETA, DAVANT,
DARRERE,  AQUÍ)  i  retorna  una  referencia  a  l’objecte  trobat.  Aquesta  funció  no
consumeix  passos.  En  cas  de  que  no  hi  hagi  res  o  es  tracti  d’una  porta  oberta,
retornarà RES.

• avançar()
Fa avançar el personatge, si pot, una posició en davant. Aquesta acció triga un pas
d’execució a finalitzar.

• girar(Direcció)
Fa girar el personatge sobre si mateix per fer que miri a la direcció indicada. Aquesta
acció triga un pas d’execució.

• esperar()
Si el personatge ha d’esperar un torn (pas) sense fer res, es pot executar aquesta
funció. Consumeix el temps d’un pas d’execució.
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• agafar()
Fa que el personatge agafi i guardi, en una capça lliure, l’objecte agafable que hi ha a
la seva mateixa casella. Aquesta acció consumeix un pas d’execució. Si el personatge
no disposa de capses buides, no podrà guardar l’objecte però haurà perdut el pas de
igualment.

• deixar(ObjecteAgafable)
El  personatge  deixi  l’objecte  agafable  indicat,  alliberant  així  una  capça.  L’objecte
quedarà a la casella del tauler que ocupa el personatge actualment. Aquesta acció no
consumeix temps.

• usar(ObjecteAgafable)
Provoca que el personatge utilitzi l’objecte agafable indicat (que guarda en una capça).
L’us que se’n faci dependrà del context. Per exemple, si l’objecte a usar es una clau i el
personatge està a sobre d’una casella amb porta tancada, l’acció serà obrir la porta. Si
la porta està oberta, l’acció serà tancar-la. 

Cada objecte agafable ha de tenir definit el seu ús en els contextos en que pot ser usat,
en  la  resta  de  casos  simplement  no  farà  res.  Aquesta  acció  consumeix  un  pas
d’execució.

• tinc(ObjecteAgafable):Booleà
Comprova que en alguna de les capses estigui l’object agafable indicat. Si és així, la
funció retornarà  CERT, en cas contrari retornarà  FALS. Aquesta acció no consumeix
passos.

• capcesLliures():Número
Informa  del  nombre  de  capses  lliures  per  guardar  objectes  que  té  actualment  el
personatge.  Si  estan  totes  ocupades  o  no  disposa  de  capses,  retornarà  un  zero.
Aquesta acció no consumeix passos d’execució.

• passosDisponibles():Número
Retorna el nombre de passos que pot fer encara el personatge.

Estructura d’un programa

Un programa en «PasSimle» contindrà almenys una funció anomenada principal on se situarà
el nivell  d’abstracció principal del programa. A més, pot contenir tantes funcions com siguin
necessàries per implementar les diferents capes d’abstracció del disseny descendent seguit per
donar solució al problema que s’intenta resoldre.

Totes les variables seran d'àmbit local a les funcions i hauran de definir-se al principi de cada
funció. D’aquesta manera es tindrà tot més organitzat i serà més fàcil saber si ja s’ha creat una
variable o no.

L’estructura bàsica d’un programa té aquesta forma:

FUNCIÓ principal()

#declaració de variables

#codi del programa

FIFUNCIÓ
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La  funció  principal  no  retorna  cap  valor  ni  rep  arguments,  tota  la  informació  exterior  que
necessita la pot obtenir a través de les funcions d’interacció amb el laberint.

Un exemple senzill de programa que fa que un personatge es mogui per un passadís recte,
sense bifurcacions, ni portes, ni cap tipus d’obstacle, fins a trobar la sortida:

FUNCIÓ principal()

REPETIR MENTRE NO esSortida()

avançar()

FIREPETIR

FIFUNCIÓ

UN JOC OBERT

El joc «PasAPas» és fàcilment ampliable amb objectes nous (unes sabates que et permeten
avançar més ràpidament, un mapa amb indicacions per trobar la clau de la porta, un sac amb
passos  extra  que  poden  sumar  o  restar...)  capacitats  noves  per  als  personatges  o
comportaments nous per  al  laberint,  que podria  executar  el  controlador del  laberint,  prèvia
creació d’un algoritme durant la fase 2, com que cada x passos els personatges saltin a una
posició  aleatòria  o  que  canvii  la  disposició  d’algunes  parts  del  laberint...  tot  es  qüestió
d’imaginació.

En funció de les capacitats dels equips i del que és vulgui treballar, el professor pot definir un
part del marc de joc o fins i tot pot canviar part de la seqüencia de joc. Per exemple, per a
jugadors novells, es podria decidir que els equips jugadors han de conèixer el laberint i el punt
de partida del personatge abans de crear el seu algoritme. Lògicament, en aquest cas no hi
haurà molta competició, ni tan sols serà un algoritme gaire intel·ligent, simplement es tractarà
d’escriure la seqüencia de passos que ha de fer el personatge per arribar a la sortida.

També  existeix  la  possibilitat  de  crear  noves  estructures  de  dades,  acompanyades  de  les
funcions necessàries per interactuar-hi, o d’ampliar la sintaxi del llenguatge «PasSimple» per
apropar-lo una mica més als llenguatges de programació d’ordinador actuals. Així com redefinir
el pes en passos que té cada acció, fins i tot les que ara es considera que no tenen pes. Potser,
si s’està treballant alguna estructura de dades i es vol donar molta importància a com es fan
servir aquestes dades, assignar un pes a les accions que es fan sobre aquesta estructura farà
que els equips treballin més el seu algoritme tenint en compte els accessos a les dades.

Un exemple de partida
Estem en una classe de 3º de la ESO. Els alumnes porten un temps treballant amb Scratch i ja
han fet una pràctica que consisteix en una petita escena amb dos personatges que mantenen
un  diàleg.  L’escena  incorpora  alguna  animació  del  tipus  moure  la  boca  i  els  braços  dels
personatges quan parlen. Això vol dir que ja saben fer servir estructures iteratives i condicionals
i entenen que és una execució seqüencial i una simultània.

El professor planteja com activitat fer una partida al joc «PasAPas». Amb això pretén que els
alumnes  se  centrin  en  el  procés  d'anàlisis  del  problema  i  trobin  una  solució  en  forma
d’algoritme.  Tot  i  que  començaran  per  escenaris  molt  simples,  segurament  les  primeres
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execucions  faran  veure  als  equips  moltes  situacions  que  no  havien  previst  en  els  seus
algoritmes i hauran de tornar a repensar-los.

Per motivar-los, ja que deixaran de treballar amb elements gràfics i sonors, tan engrescadors
sensorialment parlant,  planteja una competició de cara a final  de curs.  Com està treballant
només amb mig grup (5 equips), la competició consistirà a fer que cada equip dissenyi  un
laberint on la resta d’equips s'enfrontaran tots de cop en una mateixa partida. De la resta de
detalls ja parlaran en el seu moment.

Cinc equips no és suficient per muntar dos grups de treball, així que el professor decideix que
només hi haurà un equip del laberint i la resta seran equips jugadors. Dels membres de l’equip
del laberint, el controlador de passos serà comú als dos grups de treball i els controladors del
laberint assistiran un a cada partida. Als dos grups de treball es farà servir el mateix disseny de
laberint.

FASE 1
Com es el primer cop que juguen, serà el professor l’encarregat de determinar el marc del joc.

Dimensions del tauler 10x10

Nombre de passos 
inicials

50

Nombre de portes de 
sortida

1

Nombre de claus 2 (fàcilment accessibles pels personatges)

Nombre de capces 
(per equip)

1

Restriccions del 
laberint

• No pot incorporar cicles (zona del laberint on un
personatge podria estar donant voltes en cercle
indefinidament).

• Inclourà dos punts de partida que obligaran a
una sèrie de moviments similars als dos equips.

• No pot tenir més de 2 camins sense sortida.
• Només hi  haurà una porta darrera de la qual

estarà la sortida.
• Les  claus  no  estaran  molt  amagades,  es

podran trobar en el camí principal.

Taula 8: Exemple de partida - Marc de joc

També es decideix que els equips jugadors s’enfrontin dos cops, intercanviant el punt de sortida
a la segona partida. Guanyarà el que arribi abans a la sortida més cops o, en cas d’empat, al
que li sobrin més passos entre les dues partides.
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FASE 2
L’equip del laberint dissenyen el seu laberint seguint les especificacions establertes al marc de
joc de la fase 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 4: Exemple de partida - Laberint

Els equips jugadors treballen en els seus algoritmes. Al grup de treball  1, l’equip A a fet el
següent algoritme:

 1 FUNCIÓ principal()

 2 REPETIR MENTRE NO esSortida()

 3 SI mirar(DAVANT) == RES FER

 4 avançar()

 5 SINO SI mirar(DAVANT) == CLAU FER

 6 avançar()

 7 agafar()

 8 SINO SI mirar(DAVANT) == MUR FER

 9 SI mirar(ESQUERRA) <> MUR FER

10 girar(ESQUERRA)
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11 SINO SI mirar(DRETA) <> MUR FER

12 girar(DRETA)

13 SINO

14 girar(DARRERE)

15 FISI

16 SINO #estem al davant de la porta

17 usar(CLAU)

18 FISI

19 FIREPETIR

20 FIFUNCIÓ

i l’equip B:

 1 FUNCIÓ principal()

 2 REPETIR MENTRE NO esSortida()

 3 # si estem a casella clau, agafarla

 4 SI mirar(AQUÍ) == CLAU FER

 5 agafar()

 6 FISI

 7 # si estem a la porta, la obrim

 8 SI mirar(DAVANT) == PORTA FER

 9 usar(CLAU)

10 FISI

11 # desplaçament

12 SI mirar(DAVANT) == RES FER

13 avançar()

14 SINO SI mirar(ESQUERRA) == RES FER

15 girar(ESQUERRA)

16 SINO SI mirar(DRETA) == RES FER

17 girar(DRETA)

18 SINO

19 girar(DARRERE)

20 FISI

21 FIREPETIR

22 FIFUNCIÓ

Al grup de treball 2 també dissenyen els seus algorismes.
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Seguint els punts establerts per la fase 2, l’equip del laberint ajudat pel professor, revisen el
codi dels  equips jugadors i  no troben cap errada de sintaxis així que donen per finalitzada
aquesta fase.

FASE 3
Comença la partida. L’equip A començarà a la posició (fila, columna) (1, 1) i l’equip B a la (10,
10).

PAS ACCIONS

1 • El controlador de passos marca el pas 1.
• El seguidor de l’equip A:

◦ Determina que no està a la sortida. (línia 2 del codi)
◦ Observa que al seu davant no hi ha res. (línia 3 del codi)
◦ Avança una posició, ara es a la (2, 1). Aquesta acció consumeix el pas 1.

(línia 4 del codi)
• El seguidor de l’equip B:

◦ Determina que no està a la sortida. (línia 2 del codi)
◦ Observa que no es troba a una casella amb clau. (línia 4 del codi)
◦ Observa que no hi ha cap porta al davant. (línia 8 del codi)
◦ Observa que al seu davant no hi ha res. (línia 12 del codi)
◦ Avança una posició, ara es a la (9, 10). Aquesta acció consumeix el pas

1. (línia 13 del codi)
• Els controladors de dades dels equips descompten un pas dels 50 que poden fer.
• Els  supervisors  d’execució  constaten  que  els  equips  contraris  estan  seguint

l’algoritme de manera correcta.

2 • El controlador de passos marca el pas 2.
• Els seguidors dels equips:

◦ Finalitzen la primera iteració.
◦ Comencen la segona que anirà igual que l’anterior.
◦ El personatge de l’equip A, ara es troba a la posició (3, 1)
◦ El personatge de l’equip B, ara es troba a la posició (8, 10)

• Els controladors de  dades dels equips descompten un altre pas. Ara tenen 48.
• Els  supervisors  d’execució  constaten  que  els  equips  contraris  estan  seguint

l’algoritme de manera correcta.

...

Taula 9: Exemple de partida - Execució de partida

L’equip B quan arribi al pas 5 podrà veure que per al seu algoritme la clau actua com un mur i
acabarà gastant tots els seus passos anant endavant i enrere entre la clau i el punt de partida.

L’equip A aconseguirà sortir al pas 23. Acaba amb 60 passos disponibles.

• -23 passos que ha consumit.
• +10 per ser el primer a trobar la clau.
• +3 per agafar un objecte (la clau).
• +20 per ser el primer a sortir.
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El joc a primaria
Tot i que aquest grup d’edat no és objectiu del màster, l’he volgut incloure perquè crec que és
important que es comenci a treballar el més aviat possible.

De fet segons Piaget [6], en el pitjor dels casos, els alumnes de primaria ja estan immersos en
l’etapa del temps percebut, on podrien ja crear petits algoritmes on només calgués establir la
seqüencia de passos.

Si fem cas de Calvani [8], en el millor dels casos, és podria començar a treballar amb alumnes
de 5 anys, substituint les ordres escrites per icones, tal com fan al joc Lightbot [13].

Només apuntaré algunes idees sobre com podria adaptar-se:

• En lloc de jugar sobre un tauler, que fa que tot sigui encara més abstracte, és podria fer
a  mida  real,  teatralitzat,  com si  fos  una  gimcana.   El  personatge  que  segueix  el
recorregut seria un dels components del grup. Amb això s’aconseguirà que en lloc de
veure la partida des de fora, la visquin a la seva pell. Per tant, hi hauria més implicació
i, com a conseqüència, més aprenentatge.

• El recorregut es pot marcar a terra amb un guix. En cas de disposar de més recursos,
es pot delimitar amb uns petits murs fets de fusta, amb cons, etc. La porta es podria
substituir per una barrera com les dels pàrquings amb un cadenat i la clau seria una
clau real que obre el cadenat.

• Es pot simplificar el llenguatge de programació tant com calgui, fins al punt de reduir-lo
a una seqüencia d’ordres de moviment. En aquest cas els elaboradors de l’algoritme
haurien de conèixer el terreny de joc i el punt del que partiran.

• Una  altra  possibilitat  de  treball  és  recórrer  el  laberint  sense  algoritme previ  i  anar
apuntant els passos donats en un paper. En acabar el recorregut, tindrien un algoritme
que podrien fer servir  sempre que vulguin recorre aquell laberint. Si s’introdueix alguna
modificació en el laberint, es pot demanar als alumnes que corregeixin el seu algoritme
perquè funcioni amb la nova configuració.

El joc a primer i segon de secundària
Aquest és el públic principal per al joc tal com s’ha descrit a les pàgines anteriors. Es juga
sobre un tauler. Això allunya als jugadors de la vivència directa i  els obliga a fer un treball
mental per imaginar la situació representada al tauler.

 En aquest cas també es pot jugar amb la dificultat, tan a l’hora de dissenyar el laberint i els
elements que el composen, com en la complexitat a la que es pot arribar amb el llenguatge de
programació. Fins i tot es podrien fer servir estratègies de les comentades per a primaria com la
de  conèixer  la  configuració   del  tauler  prèviament  i  que  l’algoritme  simplement  sigui  una
seqüencia d’accions a fer per recórrer el camí a la sortida.

El joc a tercer i quart de secundària
En  aquest  cursos,  si  els  alumnes  encara  no  s’han  introduït  mai  en  les  tècniques  de
programació,  podria tenir sentit fer servir el joc de taula. En cas contrari, seria molt més útil fer
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servir  una  versió  d’ordinador.  Amb  això  s’afegeix  un  punt  més  de  complexitat,  en  passar
d’elements  físics  (un  tauler  de  joc  amb  objectes  que  es  poden  manipular)  a  elements
representats dins d’un ordinador.

Aquesta  versió  es  treballaria  de  manera  individual.  Ja  no  calen  supervisors,  seguidors,
controladors de dades, ni altres tipus de rols, de tot això se n’encarregarà un ordinador. Per
contra, els alumnes podran seguir enfrontant els seus algoritmes i veure la seva execució en
temps real  fent  que es produeixi  un pas nou cada cop que pitgen una tecla  o de manera
automàtica cada x unitats de temps.

Pel  que  fa  a  les  estructures  de  dades,  s’hauria  de  poder  veure  una representació  gràfica
actualitzada a cada pas que es dona. L’inconvenient en aquest cas serà quan es vulguin afegir
estructures no definides prèviament, ja que algú haurà de programar aquestes ampliacions.

Tal com passa amb les estructures de dades, afegir nous elements o comportaments al joc
haurà de passar inevitablement, al final, per una fase de programació. A dia d’avui això pot
suposar un petit entrebanc per la falta de formació i temps dels professors actuals. Una bona
solució seria llicenciar aquest programa com a codi lliure i promoure la creació d’una comunitat
d’usuaris i programadors al seu voltant.
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Conclusions

Aquest joc permet als participants construir algoritmes per resoldre problemes i a la vegada
veure el seu funcionament des de diferents punts de vista: (1) del que ha de crear un codi propi,
(2) del que ha d’analitzar el codi que ha fet un altre, (3) del que s’ha de posar en el lloc de qui
executa aquesta seqüència de passos de manera estricta  i  (4)  veure com va evolucionant
l’estructura de dades necessària per poder seguir l’execució.

Gracies a la seva versatilitat,  és fàcilment adaptable a nois i  noies d’edats i  coneixements
previs  molt  diversos.  El  professor  pot  canviar  l'estratègia  amb  que  s’aborda  l’activitat per
aconseguir un aprenentatge més significatiu.

xxxx

Quedarà  en  el  tinter  la  inclusió  del  concepte  de  recursivitat,  molt  relacionat  amb  les
matemàtiques i el llenguatge, a més de la programació.

Neuroeducació i programació 30



Bibliografia i webgrafia

[1] Rodríguez, Pau (2015). David Bueno: “La mirada d’aprovació del mestre és més gratificant 
que un 10”. El diari de l’educació. Recuperat de http://diarieducacio.cat/david-bueno-una-
mirada-daprovacio-del-mestre-es-mes-gratificant-que-el-gelat-que-et-compraran/

[2] Wing, JM. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

[3] Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Llei Orgànica 8/2013, 9 de 
desembre). BOE, núm. 295, 2013, 10 diciembre.

[4] Morgado, Ignacio (2014). Aprender, recordar y olvidar. Barcelona. Ariel.

[5] Redes (2010). Mentes conectadas sin brujeria. RTVE. Recuperat de 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mentes-conectadas-sin-brujeria/748264/

[6] Piaget, Jean (1978). Desarrollo de la noción de tiempo en el niño. Mèxic. Fondo de Cultura 
Económica (FCE).

[7] Trepat, C. i Comes, P. (2002). El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales.
Barcelona. Grao.

[8] Calvani, Antonio (1988). Il bambino, il tempo, la storia. Florencia. La Nuova Italia.

[9] Computer Science Teachers Association (CSTA) and the International Society for 
Technology in Education (ISTE) (2011) .Computational thinking. Teachers resources.

[10] KDE (2016). Kturtle, https://edu.kde.org/kturtle 

[11] Grup Lifelong Kindergarten (MIT Media Lab) (2016). Scratch. Recuperat de  
https://scratch.mit.edu/ 

[12] Codecombat (2016). Codecombat. Recuperat de https://codecombat.com/

[13] Lightbot (2016). Lightbot. Recuperat de https://lightbot.com/

[14] Voidious (2015). BerryBots. Recuperat de http://berrybots.com/

[15] Korzybski, A. (1931). Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and 
General Semantics. Institute of General Semantics (IGS).

Neuroeducació i programació 31

http://berrybots.com/
https://lightbot.com/
https://codecombat.com/
https://scratch.mit.edu/
https://edu.kde.org/kturtle
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mentes-conectadas-sin-brujeria/748264/
http://diarieducacio.cat/david-bueno-una-mirada-daprovacio-del-mestre-es-mes-gratificant-que-el-gelat-que-et-compraran/
http://diarieducacio.cat/david-bueno-una-mirada-daprovacio-del-mestre-es-mes-gratificant-que-el-gelat-que-et-compraran/

	Introducció
	Descripció del problema
	Objectius
	Marc teòric
	La neuroeducació
	Sinapsis, aprenentatge i memòria [4]
	Neurones mirall[5]
	La percepció del temps

	El pensament computacional
	Quins beneficis aporta
	Com aborda els problemes


	Estat de l’art
	Programació en general
	Kturtle [10]
	Scratch [11]

	Jocs de programació
	Codecombat [12]
	Ligthbot [13]
	BerryBots [14]


	Desenvolupament de la proposta
	Els conceptes
	Seqüència
	Decisió
	Simultaneïtat
	Repetició
	Abstracció
	Organització de la informació
	Disseny descendent (divideix i venceràs)
	Algoritme

	El joc: «PasAPas»
	Descripció general
	Objectius docents
	Equips
	Equip del laberint
	Equip jugador

	Seqüència del joc
	FASE 1
	FASE 2
	FASE 3

	Elements del joc
	El tauler
	
	Les capces
	Objectes
	
	Passos
	L’algoritme d'intel·ligència
	El llenguatge algorítmic «PasSimple»
	Tipus de dades
	Variables
	Comentaris
	Operadors
	Estructura condicional
	Estructura iterativa
	Funcions pròpies

	Llibreria de funcions bàsiques
	Estructura d’un programa

	Un joc obert

	Un exemple de partida
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3

	El joc a primaria
	El joc a primer i segon de secundària
	El joc a tercer i quart de secundària

	Conclusions
	Bibliografia i webgrafia

