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INTRODUCCIÓ

Aquest manual de formació del projecte CODINC és una adaptació del que va elaborar
originalment MAKS VZW per al projecte Capital Digital. 

A  CODINC oferim un  seguit  de  tallers  de  deu hores  a  estudiants  de  secundària  amb
l’objectiu que aquests després formin alumnes de primària. La idea és que cada estudiant
treballi amb cinc alumnes durant cinc sessions de dues hores cadascuna. Treballarem amb
alumnes  de  dues  escoles  de  primària  i  formarem els  seus  mestres.  Els  professors  de
secundària els formarem juntament amb els seus estudiants.  Per simplificar els termes,
l’alumnat de primària l’anomenarem alumnes i el de secundària, estudiants; al professorat
de primària ens hi referirem com a mestres i al de secundària, com a professors.

Com dèiem,  CODINC és  una  adaptació  i  ampliació  de  la  metodologia  i  el  manual  de
formació de Capital Digital, en el sentit que s’aplica en un altre context educatiu, l’educació
formal a les escoles, i se n’està fent fa una prova pilot a cinc països europeus: Bèlgica,
Xipre, Alemanya, Itàlia i Espanya. Els objectius específics de CODINC són els següents: 

● Aprofundir i millorar la capacitat del professorat per fomentar l’educació en les àrees
de la  ciència,  la  tecnologia,  l’enginyeria,  l’art  i  les matemàtiques (STEAM) entre
joves procedents de contextos desfavorits seguint una metodologia inclusiva basada
en l’aprenentatge entre iguals. 

● Aconseguir que aquests joves s’empoderin adquirint i desenvolupant competències
informàtiques  i  altres  capacitats  com  ara  la  col·laboració  entre  companys,  la
resolució de problemes, la confiança en un mateix i la creativitat, tot això per mitjà
d’un programa de formació en programació basat en l’aprenentatge entre iguals. 

● Impulsar el desenvolupament d’una comunitat europea d’aprenentatge centrada en
el lema «CODINC: coding for inclusion» (programació per la inclusió), composta de
diversos  actors  i  present  en  diferents  sectors  (formació  i  educació  formal  i  no
formal) que puguin mantenir els resultats obtinguts en el projecte i amplificar-ne els
beneficis.

Capital Digital és un projecte fonamentat en l’aprenentatge entre iguals que té per objectiu
formar joves d’entorns desfavorits perquè facin de dinamitzadors dels seus companys més
petits. Amb aquest projecte es van formar joves d’entre quinze i divuit anys procedents de
contextos desfavorits perquè poguessin ensenyar programació a infants d’entre deu i dotze
anys. Els joves dinamitzadors van aprendre a motivar els més petits a conèixer i posar en
pràctica  la  programació  i  altres  activitats  d’STEAM  amb  jocs  i  dinàmiques.  Per  als
dinamitzadors  aquest  projecte  va  ser  una  primera  experiència  laboral  que  els  va  fer
augmentar la confiança a l’hora d’enfocar el seu futur acadèmic i professional.

Així mateix, Capital Digital els va ajudar a establir una relació constructiva entre ells i a
gaudir del seu rol com a educadors de la mainada. A més, a través del projecte van poder
desenvolupar capacitats com ara el pensament crític, la creativitat, les habilitats digitals o la
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col·laboració entre companys, a banda d’augmentar el seu capital científic. El que és més
important, però, és que la metodologia de l’aprenentatge entre iguals que presenta Capital
Digital té un potencial inclusiu molt elevat i fomenta l’educació en STEAM i la inclusió de
joves desfavorits tant dins com fora de l’aula. 

En  aquest  manual  de  formació  de  CODINC hi  trobareu  una  descripció  de  les  activitats
formatives.
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FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA (10 H)
La  primera  fase  del  projecte  consisteix  en  una  formació  de  deu  hores  destinada  a
estudiants d’últim cicle de secundària (entre setze i divuit anys). Aquesta formació consta
de  cinc  sessions  de  dues  hores  cadascuna,  en  les  quals  els  estudiants  aprenen  els
conceptes bàsics de la programació (visual), el pensament computacional i la dinamització
pedagògica d’infants. 

L’objectiu és que després de la formació puguin fer un pas més i ensenyar a programar a
un grupet d’alumnes de primària d’entre vuit i dotze anys. 

En cada sessió de dues hores es fan diverses activitats de programació, que si bé són
intercanviables en certa mesura, recomanem respectar l’ordre en què estan exposades. Les
activitats introductòries i analògiques (sense ordinadors, per entendre’ns) proporcionen uns
coneixements  previs  molt útils amb els quals després es fa molt  més fàcil  començar a
utilitzar el llenguatge de programació visual Scratch.

Així mateix, hi ha una activitat extra que permet endinsar-se momentàniament al món real
dels llenguatges de programació basats en text. Aquesta última activitat es pot fer si els
estudiants han assolit una bona comprensió dels principis de la programació visual i si hi ha
temps suficient. 

ESQUEMA DE CADA ACTIVITAT

▪ Introducció
o Descripció

o Durada

o Composició del grup
▪ Objectius
▪ Desenvolupament
▪ Trucs i consells
▪ Materials necessaris
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS

Formació de 10 h Activitat Objectius

Sessió 1:
Introducció a la 
programació
(hores 1 i 2)

Introducció a la programació
Aprendre què és la programació i per a què serveix.
Conèixer els algoritmes i les seqüències.

Aplicacions de programació 
de nivell inicial:
* LightBot
* Hour of Code

Provar i fer anar les aplicacions LightBot i Hour of Code.
Familiaritzar-se amb els algoritmes, les seqüències, els 
bucles i les condicionals.

Informàtica analògica:
* El robot cuiner
* Dibuixos pixelats

Practicar, sense fer servir l’ordinador, l’ús d’algoritmes i 
seqüències amb l’exercici d’«El robot cuiner».
Conèixer com funciona la representació visual i la 
construcció digital dels píxels en una pantalla amb l’exercici 
«Dibuixos pixelats».

Sessió 2:
Introducció a 
l’Scratch
i habilitats de 
dinamització
(hores 3 i 4)

Scratch: Introducció bàsica a 
la programació visual

Conèixer el llenguatge de programació visual Scratch i les 
possibilitats que ofereix.
Familiaritzar-se amb els algoritmes, les seqüències, els bucles
i les condicionals en llenguatge Scratch.

Habilitats de dinamització 
pedagògica I:
* Definició de les normes de 
conducta
* Debat en grup sobre 
l’educació no formal

Redactar col·lectivament l’esborrany d’un document amb 
les normes de conducta que caldrà seguir en les activitats 
de programació.
Debatre estratègies per crear un ambient propici per a 
l’educació no formal amb infants.
Debatre estratègies per potenciar l’autonomia dels alumnes
en el procés d’aprenentatge.

Sessió 3:
Usos creatius de 
l’Scratch
(hores 5 i 6)

Scratch: Disseny d’un primer 
projecte

Crear un primer joc en Scratch amb l’ajuda de projectes 
d’exemple.
Veure altres aplicacions de la programació visual.
Conèixer i posar en pràctica els objectius del pensament 
computacional.

Programació tangible amb el 
Makey Makey

Conèixer què és la programació tangible i la relació que té 
amb la programació digital.
Dissenyar un controlador alternatiu per a un joc digital.

Sessió 4:
Crear un projecte 
en Scratch i 
aprendre a explicar-
lo a altres persones
(hores 7 i 8)

Scratch: Creació d’un projecte 
nou

Idear i crear un projecte personalitzat en Scratch.
Aplicar conceptes del pensament computacional en un 
disseny nou.
Dominar els blocs de programació visual en l’entorn de 
l’Scratch.

Habilitats de dinamització 
pedagògica II:
* Gestió de la motivació i jocs
dinàmics
* Organització i preparació 
pràctiques

Conèixer diversos mètodes i estratègies per treballar i jugar
amb grups grans.
Conèixer diverses estratègies de motivació individual i 
grupal.

Sessió 5:
Exposició i reflexió

Scratch: Finalització i exposició
del projecte

Dominar els blocs de programació visual en l’entorn de 
l’Scratch.
Exposar un projecte personal davant el grup.
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(hores 9 i 10)

Augmentar la confiança per mitjà d’experiències enriquidores.

Habilitats de dinamització 
pedagògica III:
* Avaluació i reflexió

Avaluar la formació de deu hores.
Reflexionar sobre els conceptes i habilitats adquirits.
Preparar-se per aplicar la formació a escoles de primària.

Bola extra
Introducció a la programació 
basada en text

Passar dels entorns de programació visual als llenguatges de 
programació basats en text.
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SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ

Introducció a la programació

Resum: En  aquesta  activitat  es  tracta  de  veure  quins  coneixements  previs  sobre
programació tenen els estudiants i ampliar-los amb noves aportacions. Així mateix, entre
tots mirareu de trobar en què consisteix un (bon) algoritme. 

Durada: 30 minuts.

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
2.4 Abstracció
3.1 Treball en equip
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte
5.1 Identificació de problemes
5.3 Aplicació
5.4 Avaluació i reflexió
6.1 Dinamització del grup
6.2 Docència no formal

Metodologia:
Expliqueu  amb  poques  paraules  quin  és  l’objectiu  d’aquesta  formació  (aprendre  a
programar i  adquirir  habilitats pedagògiques per després poder dirigir  activitats similars
amb alumnes de primària) i què és el que aprendran en aquestes cinc sessions.

Seguidament, enceteu un debat en grup. Podeu fer servir les preguntes d’aquesta llista o
formular-ne d’altres; com vulgueu: 

▪ Què vol dir programar? Qui sap què és un codi i com es crea?
▪ Com es fan els jocs digitals, els programes d’ordinador i les aplicacions de mòbil? 
▪ Heu creat mai un joc, un programa o una aplicació?
▪ Heu fet servir mai el llenguatge de programació Scratch? 
▪ Què és un algoritme? 

Què és un algoritme?
Un algoritme és un seguit d’instruccions que donem a un ordinador o
dispositiu digital per resoldre un problema o per fer una cosa concreta.
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Després de preguntar pel que saben sobre codis i algoritmes, repartiu paper i bolígraf i la
fitxa 1, que conté l’enunciat que reproduïm aquí. Aquesta activitat poden fer-la sols o per
parelles. 

Al  robot  Bot  li  encanta  el  te  però  la
seva  creadora  no  l’ha  programat
perquè se’l pugui fer ell mateix. 

Sabríeu escriure un algoritme per a en
Bot perquè pugui preparar-se i beure’s
una tassa de te? 

(Per  cert!  En  Bot  necessita  instruccions  molt
clares  per  no errar  cap pas.  Mireu que no hi
posi massa aigua i faci vessar la tassa!)

Deixeu-los una estona perquè escriguin els algoritmes. Quan acabin podeu iniciar un breu
debat  sobre  com s’estructura  un  bon  algoritme  i  mirar  en  quin  punt  es  poden  haver
equivocat. El primer cop que s’escriu un algoritme solen cometre’s aquests errors: 

▪ No donar instruccions prou específiques. Per exemple, quan a en Bot li diem
que aboqui aigua a la tassa, no pararà de posar-n’hi fins que no li diguem
que pari. 

▪ Col·locar els passos en un ordre erroni, com ara posar l’olla al foc abans
d’omplir-la d’aigua.

▪ Deixar-se passos que poden semblar obvis; obvis per a nosaltres, que som
humans, però no pas per a un robot.

Trucs i consells: 
Si busqueu una manera d’animar la discussió o de donar un punt d’inici per al debat, podeu
inspirar-vos en uns vídeos fantàstics que va fer la BBC sobre programació dirigits a infants.
Us recomanem aquests dos, que podeu veure tots plegats: algoritmes i programació.

Materials:
▪ Bolígrafs i papers.
▪ Ordinador, projector i pantalla per projectar-hi.
▪ Fitxa 1 (una per a cada estudiant o per a cada dos).

Aplicacions de programació de nivell inicial
Resum:  En  aquesta  activitat  els  estudiants  han  d’explorar  de  manera  individual  dues
aplicacions que ensenyen els conceptes bàsics de la programació: el LightBot i l’Hour of
Code. 
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Durada: 45 minuts. 

Objectius d’aprenentatge: 
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.4 Abstracció
5.1 Identificació de problemes
5.2 Aplicació
5.3 Avaluació i reflexió

Metodologia:
Obriu els ordinadors o les tauletes i inicieu-hi el LightBot o l’Hour of Code (amb els temes de
La guerra de les galàxies, el Minecraft o Frozen).

Doneu al grup vint minuts perquè provin les aplicacions, es familiaritzin amb els problemes
que  plantegen  i  mirin  de  resoldre’ls.  Les  dues  aplicacions  estan  en  diversos  idiomes
europeus i contenen instruccions molt detallades sobre com funcionen.

En els últims cinc minuts de l’activitat, demaneu-los que comparteixin què han après i com
ha anat tot plegat.

Trucs i consells:
▪ Inicieu les dues aplicacions perquè puguin provar-les totes dues. 
▪ El LightBot és més visual i fa servir símbols per indicar accions i moviments, mentre

que  l’Hour  of  Code  utilitza  blocs  de  programació  amb  text,  una  mica  com  el
llenguatge de programació Scratch. 

Materials:
▪ Un ordinador o tauleta per a cada alumne.
▪ LightBot: 
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• A les tauletes instal·leu-hi l’aplicació des del Google Play (Android) o l’App
Store (iOS).

• Als ordinadors inicieu-hi l’aplicació des del web de l’aplicació (Flash).
▪ Hour of Code:

• Amb el tema de La guerra de les galàxies.
• Amb el tema del Minecraft.
• Amb el tema de Frozen.

Informàtica analògica 
Resum: Les activitats analògiques o sense ordinadors serveixen per comprendre els principis
bàsics de la informàtica i el pensament computacional sense prémer cap tecla. En l’activitat
d’«El  robot  cuiner»  el  grup  posa  en  pràctica  els  coneixements  adquirits  per  crear  un
algoritme amb una seqüència ben estructurada. L’activitat «Dibuixos pixelats» està pensada
per comprendre com es mostren les imatges a la pantalla per mitjà de píxels. 

Dividiu  el  grup  en  dos  i  assigneu  una  activitat  a  cada  meitat.  Al  cap  de  vint  minuts,
demaneu-los que canviïn d’activitat.

Durada: 45 minuts. 

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.4 Esdeveniments i selecció
2.4 Abstracció
3.1 Treball en equip
3.2 Negociació
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte
5.1 Identificació de problemes
5.3 Aplicació
5.4 Avaluació i reflexió
5.5 Repetició
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Metodologia: El robot cuiner

En aquesta activitat vosaltres, com a formadors, sereu robots i els estudiants us hauran de
programar.  L’objectiu  és  que  aconsegueixin  donar-vos  les  instruccions  correctes  perquè
prepareu una torrada amb mantega i melmelada. 

Expliqueu al grup que sou un robot i voleu preparar una torrada amb mantega i melmelada,
però que, tanmateix, no esteu programats per a això. Els estudiants ara són programadors o
enginyers i han de crear un algoritme que vosaltres heu de seguir. 

Deixeu-los una estona perquè debatin i escriguin l’algoritme que ha de fer que prepareu una
torrada. Quan acabin, us han de llegir el  codi i  vosaltres heu d’executar les ordres que
rebeu. Aneu amb compte! Els robots s’ho prenen tot al  peu de la lletra, així  que si  us
ordenen que agafeu el pa, agafeu el pa sencer, i si us diuen que poseu la mantega al pa,
col·loqueu-hi directament la terrina al damunt. Es tracta de cometre molts «errors» perquè
s’adonin de l’exactitud de les ordres que exigeix la programació.

Bola  extra:  si  voleu  millorar  encara  més  la  vostra  d’interpretació  robòtica,  feu  sorolls
metàl·lics i repetiu amb veu de robot cada ordre que us donin mentre l’executeu. 

Si us serveix d’inspiració, podeu veure aquest vídeo d’exemple.

Metodologia: Dibuixos pixelats

Què són els píxels 
Cada  dia  veiem  pantalles  amb  text,  imatges  i  vídeos...  Però  sabem  com  ho  fan  els
ordinadors o els mòbils per mostrar-nos, per exemple, un vídeo de gatets? O la foto d’una
casa? 

Totes les pantalles digitals fan servir la mateixa tecnologia per mostrar informació visual: els
píxels. Són quadradets que hi ha a la pantalla i que poden ser de qualsevol color, del blanc
al negre i passant per totes les tonalitats entremig. El conjunt de píxels formen la imatge
final. Tradicionalment, els colors que veiem a la pantalla es creen a partir d’una barreja de
vermell, verd i blau (RGB). Cada barreja està representada per un codi de xifres i lletres que
diu a l’ordinador quin és el color que ha de representar. Per exemple, el rosa tipus hot pink
té el codi #ff69b4. 
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Actualment, les pantalles tenen una densitat de píxels tan gran que ja no podem veure-hi els
quadradets,  però  només  que  donem  una  ullada  a  qualsevol  videojoc  antic  ho  veurem
ràpidament. De la mateixa manera, si agafem una fotografia digital i hi fem zoom al màxim

hi veurem els píxels, un al costat de l’altre.

Debat en grup
Comenceu l’activitat amb un breu debat.  Podeu fer servir les preguntes d’aquesta llista o
formular-ne d’altres; com vulgueu: 

▪ Com es mostren les imatges en una pantalla d’ordinador?
▪ Es pot enviar una imatge d’un ordinador a un altre? Com creieu que es fa això? 
▪ Com de gran és un píxel? 
▪ Quins tipus de jocs coneixeu que tinguin píxels visibles? 

Pintem píxels
Repartiu a cadascú un llapis, una goma i una fotocòpia de la fitxa 2. 

Els  estudiants han de seguir  les instruccions
de  la  fitxa  per  dibuixar  els  píxels  dins  les
graelles.  Cada  graella  ve  amb  un  seguit  de
números al costat: són les instruccions que cal
seguir per fer el dibuix. El primer número de
cada fila sempre representa el color blanc; el
segon número indica color; el tercer, blanc un
altre cop, i així fins al final i en cada fila.

Per exemple, en la primera línia heu de deixar dos quadradets en blanc i després pintar-ne
tres. En la quarta línia hi ha més números: hem de deixar un quadradet en blanc, pintar-ne
un altre, deixar-ne tres en blanc i pintar l’últim.
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Trucs i consells:
▪ Si voleu aprofundir en com es mostren les imatges a les pantalles digitals o fer més

activitats sobre aquest tema, doneu un cop d’ull a aquesta web.
▪ Al  web  de  Computer  Science  Unplugged hi  trobareu  un  munt  d’altres  activitats

divertides, disponibles en diversos idiomes.

Materials:
Per a l’activitat d’«El robot cuiner» necessitareu: 

▪ Un pa tallat a llesques.
▪ Una terrina de mantega.
▪ Un pot de melmelada.
▪ Un plat.
▪ Un ganivet d’untar.
▪ Tovallons o baietes per netejar (us faran falta, ja ho veureu).

Per a l’activitat «Dibuixos pixelats» necessitareu:
▪ Fotocòpies de la fitxa 2.
▪ Llapis i gomes.
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SESSIÓ 2:  INTRODUCCIÓ A L’SCRATCH I HABILITATS DE

DINAMITZACIÓ 

Scratch: Introducció bàsica a la programació visual

Resum: L’Scratch és alhora un llenguatge i un entorn de programació
visual pensat per aprendre a programar de manera fàcil i divertida. Els
vostres estudiants poden fer-lo servir per programar històries, jocs i
animacions.  Durant  aquest  procés  aprendran  a  pensar  de  manera
creativa, raonar sistemàticament i treballar en equip, habilitats totes
tres necessàries en el món actual.

L’Scratch el va inventar Mitch Resnick, professor del LifeLong Kindergarten Group, del MIT
Media Lab. Vegeu aquesta  xerrada dels TED Talks que va fer sobre la importància de la
programació. 

En aquestes activitats en Scratch els estudiants aprendran les bases de la programació amb
blocs:  moviment,  canvis  de color,  animacions,  etc.  També crearan un primer  projecte i
dissenyaran el seu propi joc digital. 

Durada: 60 minuts × 2.

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.5 Paral·lelismes
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
1.8 Variables i gestió de dades
1.9 Funcions
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.3 Reutilització i remescla
2.4 Abstracció
2.5 Modularització
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Metodologia: Introducció bàsica
En aquesta  activitat  el  grup establirà  un primer contacte amb l’Scratch com a entorn i
llenguatge  de  programació.  L’Scratch  permet  construir  blocs  per  crear  aplicacions,
animacions i jocs digitals. 

Comencem
Podeu utilitzar l’entorn Scratch en un ordinador de dues maneres: en línia anant a la pàgina
de l’Scratch, o bé sense Internet, instal·lant-vos l’editor fora de línia des d’aquí. Si voleu que
treballin en línia i desin els canvis que vagin fent (opció recomanada), creu-los un compte.
Si necessiteu ajuda, seguiu les instruccions per crear comptes de professorat i d’alumnat. 

Primera ullada al programa
És clar que primer potser voleu ensenyar-los què és i quin aspecte té l’Scratch abans de
posar-vos a la feina. Teniu dues opcions: podeu connectar el vostre ordinador al projector i
fer-los-en  cinc  cèntims  fent  anar  el  programa,  o  bé  podeu  mostrar-los  un  vídeo  del
YouTube.  De tutorials  n’hi  ha  molts,  però  us  en recomanem un en particular:  What  is
Scratch?. 
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Juguem i provem
Ara ja poden començar a aprendre a programar de la manera més divertida que hi ha:
jugant i experimentant.  Repartiu les  targetes d’inici, en cadascuna de les quals hi ha una
seqüència d’ordres senzilla, com ara moure’s amb les tecles de direcció del teclat o amb el
ratolí, o canviar el color d’un personatge, entre d’altres. Animeu-los a provar de fer-les totes.

Podeu baixar-vos de franc el joc sencer de targetes d’inici.

Habilitats de dinamització pedagògica I
Resum: En aquestes activitats els estudiants se submergiran en les habilitats pedagògiques i
aprendran a dinamitzar grups. Aquestes són habilitats que hauran de posar en pràctica quan
arribi  el  moment  d’ensenyar  a  programar  a  un  grupet  d’alumnes  de  primària:  establir
juntament amb els alumnes les normes de conducta, trobar estratègies per crear un entorn
d’educació no formal que sigui divertit, saber gestionar la motivació, etc. 

Durada: 60 minuts × 2.

Objectius d’aprenentatge: 
3.1 Treball en equip
3.2 Negociació
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte
5.1 Dinamització del grup
5.2 Docència no formal
5.3 Jocs dinàmics i gestió de la motivació
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5.4 Avaluació i reflexió
5.5 Normes de conducta
5.6 Mètodes i habilitats d’organització pràctica

Metodologia: Definició de les normes de conducta
Encara  que  els  tallers  de  programació  no  han  de  ser  tan  organitzats  com una  classe
tradicional, sí  que necessiten una sèrie de normes de conducta. Sobretot en casos com
aquest,  en què els  alumnes  treballen  amb dispositius  digitals,  cal  acordar  un seguit  de
normes de conducta i de respecte. 

Aquesta activitat consisteix a emplenar un cartell amb aquests acords; Us el podeu baixar
des d’aquí. Imprimiu-lo en un full DIN-A3 o més gran.

El grup inicia un debat sobre quines normes són necessàries, què poden fer els alumnes i
què no, i quines regles podrien ser massa estrictes. Els acords als quals es vagi arribant es
van apuntant al cartell. 

Per exemple, si bé és cert que sol anar molt bé que els alumnes demanin la paraula aixecant
la mà, també ho és que aquest se suposa que ha de ser un projecte d’aprenentatge divertit;
així que potser convé relaxar una mica les normes de l’educació tradicional. 

Comenceu  l’activitat  mostrant-los  el  cartell.  Seguidament,  repartiu  paperets  i  material
perquè  hi  escriguin.  Demaneu-los  que  escriguin  com a  mínim  cinc  coses  que  els  seus
alumnes haurien de fer (normes en positiu), com ara ser respectuosos, anar amb compte
amb el material, parlar en veu baixa, etc. Després, cinc coses que no haurien de fer (normes
en negatiu), com ara córrer dins l’aula, menjar o beure davant l’ordinador, etc. 

Recolliu  els  paperets  i  amb  la  col·laboració  dels  estudiants  agrupeu-los.  Conjuntament,
mireu de triar les cinc normes en positiu i les cinc normes en negatiu que considereu més
importants. Escriviu-les al cartell i demaneu a tots que el firmin. 
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El fet d’establir les normes de conducta col·lectivament i de firmar el cartell  tot el grup
expressa la  responsabilitat  conjunta  de crear  un bon ambient  de treball.  Els  estudiants
després repetiran l’activitat amb els grups de primària.

Metodologia: Debat en grup sobre l’educació no formal
En aquesta segona activitat pedagògica es tracta de debatre sobre l’educació no formal i de
crear un ambient favorable per a l’aprenentatge. Els tallers de programació no han de ser
una formació rígida en què estigui prohibit parlar: al contrari, han de ser un espai lúdic en el
qual es barregin socialització i aprenentatge. 

En aquest debat heu d’animar els estudiants a debatre sobre com poden generar un bon
context educatiu i quina ha de ser la seva funció com a dinamitzadors. Per fer-ho podeu fer
servir  aquest  qüestionari  en  línia que  hem  preparat  amb  el  Kahoot!.  
Hi ha deu afirmacions i els estudiants han de dir si consideren que són certes o falses. Com
no podia ser d’altra manera, les preguntes són subjectives. En l’educació no formal no tot és
blanc o negre, sinó que tot depèn de la situació, el grup i la persona que dinamitzi. 

Abans de res caldrà que connecteu l’ordinador a un projector perquè els estudiants vegin les
preguntes  en  gran.  Després,  aneu al  qüestionari  en línia i  premeu  Play per  començar.
Escolliu el mode clàssic: un contra un.
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Us apareixerà un codi; apunteu-vos-el perquè els estudiants el necessitaran per participar-
hi. 

Cada un ha de tenir un ordinador, una tauleta o un mòbil amb Internet. Demaneu-los que
vagin al web de Kahoot! i hi escriguin el codi que els heu donat. Aleshores hauran d’escollir
un àlies (també pot ser anònim) i ja podran començar. 

Cada  pregunta  té  un  temps  màxim  de  resposta  de  trenta  segons.  Quan  aparegui  una
afirmació a la pantalla, és important que tingueu temps suficient per debatre la resposta. És
cert o fals això que hi diu? 

Afirmacions del qüestionari 

1. Els alumnes sempre han de demanar la paraula abans de parlar. Cert / Fals

2. El dinamitzador sempre ha d’estar motivat. Cert / Fals

3. Un bon dinamitzador no s’enfada mai. Cert / Fals

4. Un bon dinamitzador fa preguntes però mai dona la resposta final. Cert / Fals

5. Els alumnes ho ha d’aprendre tot per si sols. Cert / Fals

6. Els alumnes han de treballar sempre conjuntament; mai per separat. Cert / Fals
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7. Aprendre a programar és una cosa molt seriosa, no s’hi pot fer broma. Cert / Fals

8. El dinamitzador ideal no toca mai els ordinadors dels alumnes. Cert / Fals

9. El dinamitzador hauria de ser sempre un exemple per als alumnes. Cert / Fals

10. Cal preparar les activitats tenint en compte fins al més mínim detall. Cert / Fals
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SESSIÓ 3: USOS CREATIUS DE L’SCRATCH

Scratch: Disseny d’un primer projecte
Ara  que  els  vostres  estudiants  ja  tenen uns  coneixements  bàsics  del  l’Scratch  i  de  les
possibilitats que ofereix, ha arribat el moment de crear un primer joc o projecte. El web de
l’Scratch ofereix un bon feix de projectes d’exemple que podeu provar sense problemes.
Com en l’activitat introductòria, aquests projectes venen en forma de  targetes senzilles i
divertides.

Baixeu-vos les targetes i imprimiu-ne unes cinc còpies de cada una. Ordeneu-les i poseu-les
apilades a la vista de tothom. Cada estudiant n’ha de triar una segons el projecte que vulgui
dur a terme en aquesta activitat. A partir d’ara només cal que segueixin les instruccions que
hi ha a la targeta. 

Si  algú acaba abans d’hora, proposeu-li  de millorar el  projecte (afegir-hi  una puntuació,
augmentar-ne la dificultat, canviar-ne el tema, etc.) o de crear-ne un altre de més difícil. 

Quan tothom hagi acabat, doneu-los deu minuts perquè cadascú pugui posar a prova els
projectes de la resta i després posar en comú què han après fins ara. 

Programació tangible amb el Makey Makey
Resum: El Makey Makey és un joc d’invenció que impulsa la curiositat, la creativitat i la
capacitat de resolució de problemes. Amb el Makey Makey els objectes del dia a dia es
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converteixen en ratolins tàctils. Això permet als estudiants interactuar amb els ordinadors
com a eines creatives. L’ordinador esdevé una extensió de la seva creativitat i els anima a
ser creatius en el joc i a provar coses noves. 

En  aquesta  activitat  creareu controladors  innovadors  a  partir  de  fruites,  coberts,  paper
d’alumini i altres objectes. Imagineu-vos jugar al Pac-Man amb unes quantes culleres, o
tocar un piano fet de pomes i plàtans. És un exercici de creació d’allò més avançat que
connecta el món real i tangible amb la programació digital. 

Durada: 60 minuts.

Objectius d’aprenentatge: 

1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.3 Reutilització i remescla
2.4 Abstracció
2.5 Modularització
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2.4 Recopilació i gestió de la informació
3.1 Treball en equip

Metodologia: 

Introducció
Podeu ensenyar-los què és i com funciona el Makey Makey fent-los una breu demostració
d’exemple o posant-los un vídeo curtet en què es veu molt clarament tot el que es pot fer
amb aquest controlador.

Encara hi ha una altra manera de presentar-los aquest joc d’invenció: connecteu-lo a un
ordinador amb un cable USB i executeu un algoritme en Scratch que faci reproduir un so
concret cada cop que premeu una tecla. Tal com s’explica en la fitxa 4, connecteu un cable
de pinça a la secció de presa de terra del Makey Makey i un altre a la secció de l’espai.
Comproveu que el volum de l’ordinador estigui encès. 

Vosaltres, com a professors, heu de subjectar l’altre extrem del cable que fa de presa de
terra  i  un  estudiant  ha  d’agafar  l’altre  extrem  del  cable  que  heu  connectat  a  l’espai.
Aleshores, formeu tots una rotllana i situeu-vos als extrems les dues persones que subjecteu
un cable. Agafeu-vos de les mans que tingueu lliures, tots excepte dos dels estudiants que
hi hagi pel mig de la rotllana, els quals hauran de picar de mans enlaire un amb l’altre. Quan
piquin de mans se sentirà un so a l’ordinador. Proposeu-los d’interrompre la connexió i de
picar de mans per tornar a tancar el circuit en diversos punts de la rotllana. 

Proveu diversos jocs amb el Makey Makey 
Enceneu els ordinadors i obriu-hi en cadascun una aplicació que sigui compatible amb el
Makey Makey. També podeu fer servir jocs antics que pugueu trobar per Internet, com ara
el Pac-Man o el Super Mario, o la majoria dels jocs de l’Scratch. 

Al costat de cada ordinador deixeu-hi un Makey Makey —no l’hi connecteu encara, però—
juntament amb un full amb les instruccions de connexió i uns quants objectes que siguin
conductors. 

Demaneu el grup que cadascú es posi en un ordinador diferent, que hi connectin els Makey
Makey i que provin el primer joc o aplicació. Al cap de quinze minuts, demaneu-los que
canviïn d’ordinador perquè provin un segon joc o aplicació. Aleshores, cada deu minuts que
vagin canviant.
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En aquesta  il·lustració  podeu  veure-hi  el  clàssic  piano  de  plàtans,  però  a  Internet  n’hi
trobareu molts altres. Si us voleu inspirar, aquí hi trobareu idees.

Compte! El joc només funcionarà si agafem el cable que fa de presa de terra per l’extrem
metàl·lic. El Makey Makey fa servir un circuit elèctric de molt baixa intensitat per transferir la
informació, així que necessita que el circuit estigui tancat perquè la informació arribi a bon
port.  Això,  però,  no  els  ho  digueu:  deixeu-los  que  hi  arribin  per  si  mateixos  tot
experimentant. 

Trucs i consells:
▪ Subjectar el cable de presa de terra tota l’estona pot ser una mica difícil depèn de

com, sobretot si juguem a algun joc que demani rapidesa, com ara el Pac-Man. En
aquests casos, podeu provar de fer-vos un braçalet de paper d’alumini, que us quedi
ben ajustat i en contacte amb la pell, i connectar-hi el cable. 

▪ Si  necessiteu informació  més detallada  sobre  com es fa  servir  el  Makey  Makey,
podeu veure aquest vídeo.

▪ El Makey Makey ofereix un munt d’eines i recursos per al professorat, com ara una
guia per a educadors i diversos plans d’estudis.
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▪ Si voleu encara més idees,  doneu un cop d’ull  al que han fet altres professors i
estudiants al web del Makey Makey.

Materials:
▪ Deu (com a mínim) ordinadors o portàtils.
▪ Deu (com a mínim) dispositius Makey Makey.
▪ Materials que siguin conductors. Per exemple: 

• Plàtans, pomes, taronges, etc. 
• Paper d’alumini. 
• Plastilina.
• Culleres o forquilles metàl·liques.
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SESSIÓ 4:  CREAR UN PROJECTE EN SCRATCH I APRENDRE A

EXPLICAR-LO A ALTRES PERSONES

Scratch: Creació d’un projecte nou
Ara que us apropeu al final de la formació, els vostres estudiants ja poden posar-se a crear
el seu propi joc. Abans, però, convé fer un debat col·lectiu introductori i seguidament, ja per
parelles, una pluja d’idees per anar definint el projecte. 

Debat en grup
Podeu començar l’activitat amb un debat sobre els videojocs. Per iniciar el debat podeu fer
servir les preguntes que us proposem o bé fer-ne d’altres; com vulgueu: 

▪ A quins videojocs jugueu? Quin és el vostre preferit? 
▪ Què és el que us agrada dels videojocs?
▪ Què és el que us agrada més del vostre videojoc preferit? 
▪ Què ha de tenir un videojoc? Per exemple, un protagonista, un enemic, un context,

una història, etc. 

Pluja d’idees 
Després del debat, els estudiants, organitzats per parelles, fan una pluja d’idees sobre el
tipus de videojoc que volen crear: d’acció, de plataformes, del tipus mascota virtual, etc. Les
possibilitats són infinites. Penseu, però, que la idea ha de ser senzilla perquè només tindran
trenta minuts per dissenyar el joc durant aquesta activitat. Repartiu una fotocòpia de la fitxa
3 a cada parella perquè hi descriguin el tipus de joc que volen crear. 

Creació
En el poc temps del qual disposen, els estudiants han d’aplicar els conceptes i les habilitats
de  programació  que  han  après  en  les  activitats  anteriors  per  crear  un  projecte  propi.
Tingueu a mà les targetes d’inici per si algú s’encalla i ha de buscar con funciona algun codi
concret.

Trucs i consells:
▪ Si necessiteu més ajuda per començar a fer anar l’Scratch, podeu consultar aquests

recursos en línia: 
• Tutorial interactiu.
• Guia introductòria en PDF.

▪ També hi ha una pàgina amb informació sobre l’Scratch dissenyada especialment per
a educadors.

▪ Si bé l’Scratch és un projecte desenvolupat pel MIT, hi ha altres universitats que
també ajuden el professorat a consultar i crear recursos de programació. Aquí hi
trobareu un bon recull de guies, manuals i material d’ajuda.

28

https://scratched.gse.harvard.edu/
https://scratch.mit.edu/educators/
https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted


CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

▪ Si us feu un compte de professorat podreu seguir el progrés que facin els vostres
estudiants. Aquí s’hi explica com us en podeu crear un.

Materials:
▪ Un ordinador o portàtil per a cada estudiant. 
▪ Deu (com a mínim) còpies de les targetes d’inici de l’Scratch. Podeu baixar-vos-les

de franc des d’aquí.
▪ Cinc (com a mínim) còpies de les targetes de projectes de l’Scratch. Podeu baixar-

vos-les de franc des d’aquí.
▪ Fotocòpies de la fitxa 3 per a la pluja d’idees.
▪ Llapis i bolígrafs.

Habilitats de dinamització pedagògica II
Metodologia: Gestió de la motivació i jocs dinàmics

En aquesta activitat veureu diverses tècniques per gestionar la motivació del grup i mantenir
l’atenció  dels  alumnes:  les  introduccions clares  i  divertides,  els  jocs  dinàmics  i  l’atenció
individualitzada. 

Introduccions clares i divertides
Totes les activitats han de començar amb una bona introducció, que ha de tenir: 

▪ Una explicació clara de l’activitat.
▪ Els objectius de l’activitat.
▪ Un element divertit o motivador.

A l’hora d’escriure la introducció d’una activitat, caldria que els estudiants tinguessin  en
compte aquestes preguntes: 

▪ Com explicaré als alumnes el que han de fer? Queda prou clar perquè ho entenguin?
▪ Com ho faré perquè l’explicació sigui divertida i interessant? 
▪ Quins objectius vull que assoleixin els alumnes en acabar l’activitat? 

Aquí teniu unes quantes idees per a les introduccions que van més enllà del dinamitzador
que explica i el grup que escolta: 

▪ Una breu representació teatral.
▪ Un vídeo.
▪ Una sessió de preguntes i respostes.

Jocs dinàmics
Normalment les activitats de la formació sobre programació comencen amb un joc dinàmic
d’uns deu o quinze minuts per animar el grup. A l’apèndix III hi trobareu cinc jocs dinàmics
que podeu fer servir a l’inici de les activitats o quan vegeu que els ànims decauen. N’hi ha
que estan pensats per fer-los a l’exterior perquè es necessita molt d’espai, i d’altres que es
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poden fer dins. De totes maneres, si busqueu per Internet trobareu molts altres d’aquests
jocs. 

Important! Aquests jocs cal distribuir-los al llarg de tota la formació. En aquesta activitat
també en podeu fer un, però sobretot és important que debateu amb els estudiants els
beneficis que tenen aquests jocs i per què es fan.

Atenció individualitzada
Comenceu amb un debat en grup: per què els alumnes perden la motivació en la formació o
l’interès en una activitat concreta? Quins motius hi ha? En realitat les causes d’això poden
ser moltes: tenen gana, han passat una mala nit, s’han barallat a casa... A vegades, però, la
raó és en l’activitat mateixa: potser és massa difícil o fins i tot massa fàcil, la introducció no
ha estat prou clara, etc. 

Durant l’activitat amb els alumnes els estudiants han de fixar-se en aquestes coses. Si hi ha
un infant que troba l’activitat massa complicada segurament necessitarà que la hi expliquin
millor. De la mateixa manera, si n’hi ha un que troba una activitat massa fàcil i l’enllesteix
abans que la resta, se li pot proposar que ajudi els companys. 

Metodologia: Organització i preparació pràctiques

L’èxit d’una activitat rau principalment en la preparació. En aquesta sessió donareu suport
als vostres estudiants en la preparació pràctica del contingut. 

Formació de grups
Els estudiants es divideixen en grups de tres per preparar activitats per als alumnes de
primària. Podeu dir-los que facin els grups ells mateixos, però no us ho recomanem. En
realitat convé que els grups mantinguin un equilibri en aquests aspectes: 

Habilitats i coneixements Hi  ha  estudiants  que  saben  molt  de  pedagogia  i  n’hi  ha
d’altres que són millors en tecnologia.

Gènere Les dinamitzadores poden ser un referent excel·lent per a les
nenes. Mireu de no tenir grups compostos per persones d’un
únic gènere.

Relacions socials Recomanem no agrupar estudiants que siguin millors amics ni
pitjors enemics. Intenteu que hi hagi una bona sintonia entre
els tres. 
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Tasques com a dinamitzadors 
Hi ha un conjunt de tasques que els estudiants, com a dinamitzadors, han de dur a terme
durant les activitats amb els alumnes de primària. Ells mateixos decideixen qui dinamitzarà
cada activitat. 

Tasques dels dinamitzadors

Preparació de les activitats Cada dinamitzador ha de preparar-se les 
activitats que s’ha assignat i estudiar-ne 
els continguts.

Preparació dels materials Abans de començar una activitat cal 
preparar els materials necessaris per dur-la
a terme. Així mateix, en acabar l’activitat 
cal recollir els materials i ordenar-los. 

Presentació i seguiment de les 
activitats

Cal fer una bona presentació de les 
activitats i assegurar-se que els alumnes 
les entenguin i segueixin el ritme. 

Col·laboració amb la resta de 
dinamitzadors

Els dinamitzadors s’han d’ajudar entre ells;
ningú ha d’anar pel seu compte. 

Ser un bon exemple per als 
alumnes

Cal tenir un comportament positiu i 
respectuós que serveixi de referència per 
als infants.

Programació de les activitats 
Mireu-vos  la  programació  de  les  activitats  amb  els  estudiants.  Assegureu-vos  que  les
comprenen i que entenen què han de fer en cadascuna. A la fitxa 5 hi trobareu una graella
amb la programació de les activitats per emplenar. 

Per a cada activitat, els estudiants han d’escriure el nom del qui en serà el responsable —
poden ser dues persones també— i el dia i l’hora en què la faran amb el grup de primària. El
responsable  serà  qui  dirigeixi  l’activitat,  però les  resta l’hauran d’ajudar  i  fer-li  suport.  
Mireu que la distribució d’activitats sigui equitativa i que no hi hagi ningú que s’assigni més
feina que la resta. 
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Preparació d’activitats individuals
A la fitxa 6 hi trobareu una plantilla que poden utilitzar els estudiants per preparar-se cada
una de les activitats. És important que n’emplenin una per a cada activitat perquè tot quedi
ben clar i no s’oblidin de cap detall. 

En aquesta fitxa cal que escriguin el contingut de l’activitat, els objectius d’aprenentatge, la
presentació i els materials que fan falta. Així mateix, també hi ha una graella per a escriure-
hi el desenvolupament de l’activitat amb tots els detalls: els passos que se seguiran i la
durada de cadascun. 

Materials:
▪ Cartell dels acords de classe, imprès a mida DIN-A3.
▪ Una fitxa 5 i 6 per a cada estudiant.
▪ Bolígrafs.
▪ Notes adhesives.
▪ Papers.

32



CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

SESSIÓ 5: EXPOSICIÓ I REFLEXIÓ

Scratch: Finalització i exposició del projecte
Per fi, ha arribat l’hora d’exposar els jocs que han creat els estudiants! Ara poden presentar
amb orgull les seves creacions a la resta del grup i fins i tot compartir-les al Facebook o
altres xarxes socials. Pot ser que no tots els jocs estiguin enllestits o que n’hi  hagi que
tinguin algun error. Tanmateix, tot això és part del procés i, com que és tan fàcil editar els
codis, aquesta es pot entendre com una fase de provatures del joc.

La manera més divertida de presentar els jocs és fer-ho com si fos un saló recreatiu. És
probable que els estudiants siguin massa joves i que els salons recreatius els quedin massa
lluny, però segur que hi  ha algú que sap què són.  Proposeu-los que pensin com volen
presentar els seus jocs, que decideixin ells com prefereixen fer-ho. Volen fer-ho amb el
Makey Makey connectat, o només amb el teclat o el ratolí de l’ordinador? Volen posar els
portàtils en taules separades, o tots els portàtils junts, un al costat de l’altre, en una taula
més gran?

Si han creat els jocs per parelles, podeu muntar un sistema de joc rotatiu segons el qual els
estudiants vagin canviant de portàtil per provar tots els jocs. El formador pot picar de mans
per indicar el moment del canvi,  per exemple.  De cada parella, un es queda sempre al
costat de l’ordinador on hi ha el seu joc per explicar-lo a la persona que s’hi assegui i per
poder reprogramar el joc en cas que es detecti un error o que algú li proposi una millora.
Quan acabi la ronda i la meitat del grup hagi passat per tots els ordinadors, ara toca canviar
els rols.

En canvi, si han treballat individualment, és millor fer aquesta activitat en grups reduïts. Feu
grups  de  quatre  estudiants  i  proposeu-los  que  cadascú  ensenyi  el  seu  joc  a  la  resta.
D’aquesta manera també rebran comentaris diversos i podran provar jocs diferents. Serà
una mica més caòtic però això no vol dir que no sigui també d’allò més divertit! 

I, si s’escau, podeu afegir-hi un toc de competitivitat reptant-los a aconseguir la puntuació
més alta, a passar de pantalla al més ràpid possible, etc. 

Sigui com sigui, és important que puguin presentar els jocs que han creat perquè els dona
una sensació de realització en haver dut a terme de principi a fi un projecte sencer per si
sols. De totes maneres, expliqueu-los que això només és el començament, que hi ha moltes
coses més per aprendre de l’Scratch, i que si mai necessiten més idees poden anar a la
plataforma en línia de l’Scratch per jugar a tants jocs com vulguin.
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5.1 Identificació de problemes
5.3 Aplicació
5.4 Avaluació i reflexió
5.5 Repetició
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Metodologia: Avaluació i reflexió
La majoria d’experiències d’aprenentatge ocorren en els jocs i activitats de programació,
però també durant els moments de reflexió. Es tracta de dur a terme activitats d’avaluació
amb els alumnes. Això no vol dir que els hàgiu de posar notes,  sinó avaluar les activitats
que  s’han  fet  d’una  manera  divertida  però  coherent,  seguint  el  que  es  coneix  com  a
tècniques d’avaluació activa,  que són les que fem servir  en aquesta formació.  Aquestes
tècniques permeten que els alumnes retinguin molt millor els coneixements i les habilitats
adquirits i que s’enduguin dels tallers una experiència molt més positiva. 

A l’apèndix IV hi trobareu quatre activitats que podeu fer servir per a l’avaluació. Tanmateix,
a Internet n’hi trobareu moltes més. 

En acabar aquest seguit de tallers de deu hores, el formador avaluarà els vostres estudiants
amb una d’aquestes tècniques. Després, vosaltres també debatreu amb ells els beneficis i
els motius de l’avaluació.

BOLA EXTRA:  INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ BASADA EN

TEXT 
Resum: La programació visual està molt bé, però si voleu programar de debò també heu de
conèixer llenguatges de programació basats en texts, com ara el Python, el JavaScript, el
Java o el Ruby, entre d’altres. Si hi ha temps, en aquesta activitat els estudiants provaran de
programar com ho fan els professionals amb el CodeCombat, un joc gratuït i en línia. 

Durada: Entre 30 i 60 minuts.

Objectius d’aprenentatge: 

1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.5 Paral·lelismes
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
1.8 Variables i gestió de dades
1.9 Funcions
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu

Metodologia: 
Demaneu als estudiants que vagin al web del CodeCombat. És un joc molt divertit en què
cal escriure codis per desfer-te de trols, ogres i altres enemics. Els estudiants s’han de crear
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un compte (és gratuït) i triar el llenguatge que volen aprendre. Nosaltres recomanem el
Python,  que  és  un  dels  llenguatges  de  programació  de  codi  obert  més  utilitzats  per
dissenyar aplicacions, o el JavaScript, que es fa servir en pàgines web. 

A continuació, els estudiants hauran d’anar seguint les instruccions i anar passant nivells,
cada cop més complicats. 

Materials:
▪ Un ordinador amb Internet per a cada estudiant.
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FORMACIÓ PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA (10 H)

Descripció general de les activitats

Formació de 10 h Activitat Contingut 

Sessió 1:
Introducció a la 
programació
(hores 1 i 2)

 Normes de conducta 
* Debatre en grup les normes de conducta.
* Emplenar i signar col·lectivament el cartell de les normes 
de conducta.

Introducció a la programació
* Què vol dir programar? Explicació.
* Què és un algoritme? Debat i vídeo.
* Escriure un algoritme per a «El robot cuiner».

Aplicacions de programació 
de nivell inicial:
* LightBot
* Hour of Code

* Dos jocs per conèixer què és la programació: el 
LightBot i l’Hour of Code.

Sessió 2:
Introducció a 
l’Scratch
(hores 3 i 4)

Informàtica analògica:
* El robot cuiner
* Dibuixos pixelats

* Dos jocs amb activitats analògiques: «El robot cuiner» i 
«Dibuixos pixelats».

Scratch: Introducció bàsica a 
la programació visual

* Primer contacte amb l’Scratch: vídeo.
* Primers exercicis de programació: les targetes de 
l’Scratch.

Sessió 3:
Usos creatius de 
l’Scratch
(hores 5 i 6)

Scratch: Disseny d’un primer 
projecte * Fer servir els fulls d’exemple per crear jocs.

* Conèixer els pros i contres de l’Scratch.

Programació tangible amb el 
Makey Makey

* Provar diversos jocs amb el Makey Makey.
* Crear un controlador Makey Makey.

Sessió 4:
Projecte en parelles I
(hores 7 i 8)

Projecte en parelles: Ideació
* Pluja d’idees en parelles.
* Escriure el concepte del joc.

Projecte en parelles: Creació
* Programar el joc original.
* Resoldre els errors de programació.

Sessió 5:
Projecte en parelles II
i avaluació
(hores 9 i 10)

Projecte en parelles: Exposició * Presentar el joc a la resta del grup.

Avaluació * Avaluació activa.
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SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ

Normes de conducta 
Resum: En  aquesta  primera  activitat,  els  estudiants  haureu  de  definir  les  normes  de
conducta de les sessions de formació juntament amb els alumnes de primària. Encara que
els tallers no han de ser tan organitzats com una classe tradicional, sí que necessiten una
sèrie de normes de conducta. Sobretot en casos com aquest, en què els alumnes treballen
amb dispositius digitals, cal acordar un seguit de normes de conducta i de respecte. 

Durada: 30 minuts.

Objectius d’aprenentatge: 
3.1 Treball en equip
3.2 Negociació
3.4 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte

Metodologia:
Aquesta activitat consisteix a emplenar un cartell amb aquests acords. Us el podeu baixar
des d’aquí. Imprimiu-lo en un full DIN-A3 o més gran. 

Comenceu  l’activitat  mostrant-los  el  cartell.  Seguidament,  repartiu  paperets  i  material
perquè hi escriguin. Demaneu-los que escriguin com a mínim cinc coses que haurien de fer
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(normes en positiu), com ara ser respectuosos, anar amb compte amb el material, parlar en
veu baixa, etc. Després, cinc coses que no haurien de fer (normes en negatiu), com ara
córrer dins l’aula, menjar o beure davant l’ordinador, etc.

Recolliu els paperets i amb la col·laboració dels alumnes agrupeu-los. Conjuntament, mireu
de  triar  les  cinc  normes  en  positiu  i  les  cinc  normes  en  negatiu  que  considereu  més
importants. Escriviu-les al cartell i demaneu a tots que el firmin. 

Trucs i consells:
El fet d’establir les normes de conducta col·lectivament i de firmar el cartell  tot el grup
expressa la responsabilitat conjunta de crear un bon ambient de treball. 

Materials:
▪ Cartell dels acords de classe, imprès a mida DIN-A3.
▪ Bolígrafs.
▪ Notes adhesives.

Introducció a la programació
Resum: En  aquesta  activitat  es  tracta  de  veure  quins  coneixements  previs  sobre
programació tenen els alumnes i ampliar-los amb noves aportacions. Així mateix, entre tots
mirareu de trobar en què consisteix un (bon) algoritme. 

Durada: 30 minuts.

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
2.4 Abstracció
3.1 Treball en equip
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte
5.1 Identificació de problemes
5.3 Aplicació
5.4 Avaluació i reflexió

Metodologia:
Expliqueu amb poques paraules quin és l’objectiu d’aquesta formació (aprendre a programar
i crear jocs i aplicacions digitals) i què és el que aprendran en aquestes cinc sessions. 

Seguidament, enceteu un debat en grup. Podeu fer servir les preguntes d’aquesta llista o
formular-ne d’altres; com vulgueu: 

▪ Què vol dir programar? Qui sap què és un codi i com es crea?
▪ Com es fan els jocs digitals, els programes d’ordinador i les aplicacions de mòbil? 
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▪ Heu creat mai un joc, un programa o una aplicació?
▪ Heu fet servir mai el llenguatge de programació Scratch? 
▪ Què és un algoritme? 

Què és un algoritme?
Un algoritme és un seguit d’instruccions que donem a un ordinador o 
dispositiu digital per resoldre un problema o per fer una cosa concreta.

Després de preguntar pel que saben sobre codis i algoritmes, repartiu paper i bolígraf i la 
fitxa 1, que conté l’enunciat que reproduïm aquí. Aquesta activitat poden fer-la sols o per 
parelles.

Al robot Bot li  encanta el te però la
seva  creadora  no  l’ha  programat
perquè se’l pugui fer ell mateix. 

Sabríeu  escriure  un  algoritme  per  a
en  Bot  perquè  pugui  preparar-se  i
beure’s una tassa de te? 

(Per  cert!  En  Bot  necessita  instruccions  molt
clares per no errar cap pas. Mireu que no hi posi
massa aigua i faci vessar la tassa!)

Deixeu-los una estona perquè escriguin els algoritmes. Quan acabin podeu iniciar un breu
debat  sobre  com s’estructura  un  bon  algoritme  i  mirar  en  quin  punt  es  poden  haver
equivocat. El primer cop que s’escriu un algoritme solen cometre’s aquests errors: 

▪ No donar instruccions prou específiques. Per exemple, quan a en Bot li diem que
aboqui aigua a la tassa, no pararà de posar-n’hi fins que no li diguem que pari. 

▪ Col·locar els passos en un ordre erroni, com ara posar l’olla al foc abans d’omplir-la
d’aigua.

▪ Deixar-se passos que poden semblar obvis; obvis per a nosaltres, que som humans,
però no pas per a un robot.

Trucs i consells: 
Si busqueu una manera d’animar la discussió o de donar un punt d’inici per al debat, podeu
inspirar-vos en uns vídeos fantàstics que va fer la BBC sobre programació dirigits a infants.
Us recomanem aquests dos, que podeu veure tots plegats: algoritmes i programació.
Materials:

▪ Bolígrafs i papers.
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▪ Ordinador, projector i pantalla per projectar-hi.
▪ Una fotocòpia de la fitxa 1 per a cada alumne (o per a cada dos).

Aplicacions de programació de nivell inicial 
Resum:  En  aquesta  activitat  els  alumnes  han  d’explorar  de  manera  individual  dues
aplicacions que ensenyen els conceptes bàsics de la programació: el LightBot i l’Hour of
Code. 

Durada: 45 minuts. 

Objectius d’aprenentatge: 
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.4 Abstracció
5.1 Identificació de problemes
5.2 Aplicació
5.3 Avaluació i reflexió

Metodologia:
Obriu els ordinadors o les tauletes i inicieu-hi el LightBot o l’Hour of Code (amb els temes de
La guerra de les galàxies, el Minecraft o Frozen).

Doneu al grup vint minuts perquè provin les aplicacions, es familiaritzin amb els problemes
que  plantegen  i  mirin  de  resoldre’ls.  Les  dues  aplicacions  estan  en  diversos  idiomes
europeus i contenen instruccions molt detallades sobre com funcionen. 

En els últims cinc minuts de l’activitat, demaneu-los que comparteixin què han après i com
ha anat tot plegat.

Trucs i consells:
▪ Inicieu les dues aplicacions perquè puguin provar-les totes dues. 
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▪ El LightBot és més visual i fa servir símbols per indicar accions i moviments, mentre
que  l’Hour  of  Code  utilitza  blocs  de  programació  amb  text,  una  mica  com  el
llenguatge de programació Scratch. 

Materials:
▪ Un ordinador o tauleta per a cada alumne.
▪ LightBot: 

• A les tauletes instal·leu-hi l’aplicació des del Google Play (Android) o l’App
Store (iOS).

• Als ordinadors inicieu-hi l’aplicació des del web de l’aplicació (Flash).
▪ Hour of Code:

• Amb el tema de La guerra de les galàxies.
• Amb el tema del Minecraft.
• Amb el tema de Frozen.
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SESSIÓ 2: INTRODUCCIÓ A L’SCRATCH

Informàtica analògica 
Resum: Les activitats analògiques o sense ordinadors serveixen per comprendre els principis
bàsics de la informàtica i el pensament computacional sense prémer cap tecla. En l’activitat
d’«El  robot  cuiner»  el  grup  posa  en  pràctica  els  coneixements  adquirits  per  crear  un
algoritme amb una seqüència ben estructurada. L’activitat «Dibuixos pixelats» està pensada
per comprendre com es mostren les imatges a la pantalla per mitjà de píxels. 

Dividiu  el  grup  en  dos  i  assigneu  una  activitat  a  cada  meitat.  Al  cap  de  vint  minuts,
demaneu-los que canviïn d’activitat.

Durada: 60 minuts.

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.4 Esdeveniments i selecció
2.4 Abstracció
3.1 Treball en equip
3.2 Negociació
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte
5.1 Identificació de problemes
5.3 Aplicació
5.4 Avaluació i reflexió
5.5 Repetició

Metodologia: El robot cuiner
En aquesta activitat vosaltres, com a dinamitzadors, sereu robots i els alumnes us hauran de
programar.  L’objectiu  és  que  aconsegueixin  donar-vos  les  instruccions  correctes  perquè
prepareu una torrada amb mantega i melmelada. 

Introducció
Expliqueu al grup que sou un robot i voleu preparar una torrada amb mantega i melmelada,
però que, tanmateix, no esteu programats per a això. Els alumnes ara són programadors o
enginyers i han de crear un algoritme que vosaltres heu de seguir. 

Deixeu-los una estona perquè debatin i escriguin l’algoritme que ha de fer que prepareu una
torrada. Quan acabin, us han de llegir el  codi i  vosaltres heu d’executar les ordres que
rebeu. Aneu amb compte! Els robots s’ho prenen tot al  peu de la lletra, així  que si  us
ordenen que agafeu el pa, agafeu el pa sencer, i si us diuen que poseu la mantega al pa,

42



Space Invaders (Taito, 1978). Super Mario Bros (Nintendo, 1985).

CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

col·loqueu-hi directament la terrina al damunt. Es tracta de cometre molts «errors» perquè
s’adonin de l’exactitud de les ordres que exigeix la programació.

Bola  extra:  si  voleu  millorar  encara  més  la  vostra  d’interpretació  robòtica,  feu  sorolls
metàl·lics i repetiu amb veu de robot cada ordre que us donin mentre l’executeu. 

Si us serveix d’inspiració, podeu veure aquest vídeo d’exemple.

Metodologia: Dibuixos pixelats

Què són els píxels 

Cada  dia  veiem  pantalles  amb  text,  imatges  i  vídeos...  Però  sabem  com  ho  fan  els
ordinadors o els mòbils per mostrar-nos, per exemple, un vídeo de gatets? O la foto d’una
casa? 

Totes les pantalles digitals fan servir la mateixa tecnologia per mostrar informació visual: els
píxels. Són quadradets que hi ha a la pantalla i que poden ser de qualsevol color, del blanc
al negre i passant per totes les tonalitats entremig. El conjunt de píxels formen la imatge
final. Tradicionalment, els colors que veiem a la pantalla es creen a partir d’una barreja de
vermell, verd i blau (RGB). Cada barreja està representada per un codi de xifres i lletres que

diu a l’ordinador quin és el color que ha de representar. Per exemple, el rosa tipus hot pink
té el codi #ff69b4. 
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Actualment, les pantalles tenen una densitat de píxels tan gran que ja no podem veure-hi els
quadradets,  però  només  que  donem  una  ullada  a  qualsevol  videojoc  antic  ho  veurem
ràpidament. De la mateixa manera, si agafem una fotografia digital i hi fem zoom al màxim
hi veurem els píxels, un al costat de l’altre. 

Debat en grup
Comenceu l’activitat amb un breu debat. Podeu fer servir les preguntes d’aquesta llista o
formular-ne d’altres; com vulgueu: 

▪ Com es mostren les imatges en una pantalla d’ordinador?
▪ Es pot enviar una imatge d’un ordinador a un altre? Com creieu que es fa això? 
▪ Com de gran és un píxel? 
▪ Quins tipus de jocs coneixeu que tinguin píxels visibles? 

Pintem píxels
Repartiu a cadascú un llapis, una goma i una fotocòpia de la fitxa 2. Els alumnes han de

seguir les instruccions de la fitxa per dibuixar
els  píxels  dins  les  graelles.  Cada  graella  ve
amb un seguit de números al costat: són les
instruccions que cal seguir per fer el dibuix. El
primer número de cada fila sempre representa
el color blanc; el segon número indica color; el
tercer, blanc un altre cop, i així fins al final i
en cada fila.

Per exemple, en la primera línia heu de deixar dos quadradets en blanc i després pintar-ne
tres. En la quarta línia hi ha més números: hem de deixar un quadradet en blanc, pintar-ne
un altre, deixar-ne tres en blanc i pintar l’últim.

Trucs i consells:
▪ Si voleu aprofundir en com es mostren les imatges a les pantalles digitals o fer més

activitats sobre aquest tema, doneu un cop d’ull a aquesta web.
▪ Al  web  de  Computer  Science  Unplugged hi  trobareu  un  munt  d’altres  activitats

divertides, disponibles en diversos idiomes.

Materials:
Per a l’activitat d’«El robot cuiner» necessitareu: 

▪ Un pa tallat a llesques.
▪ Una terrina de mantega.
▪ Un pot de melmelada.
▪ Un plat.
▪ Un ganivet d’untar.
▪ Tovallons o baietes per netejar (us faran falta, ja ho veureu).
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Per a l’activitat «Dibuixos pixelats» necessitareu:
▪ Fotocòpies de la fitxa 2.
▪ Llapis i gomes.

Scratch: Introducció bàsica a la programació visual
Resum:
 L’Scratch és alhora un llenguatge i un entorn de programació visual
pensat  per  aprendre  a  programar  de  manera  fàcil  i  divertida.  Els
vostres  alumnes  poden fer-lo  servir  per  programar  històries,  jocs  i
animacions.  Durant  aquest  procés  aprendran  a  pensar  de  manera
creativa, raonar sistemàticament i treballar en equip, habilitats totes
tres necessàries en el món actual.

En aquestes activitats en Scratch els alumnes aprendran les bases de la programació amb
blocs:  moviment,  canvis  de color,  animacions,  etc.  També crearan un primer  projecte i
dissenyaran el seu propi joc digital. 

Durada: 60 minuts × 2.

Objectius d’aprenentatge:
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.5 Paral·lelismes
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
1.8 Variables i gestió de dades
1.9 Funcions
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.3 Reutilització i remescla
2.4 Abstracció
2.5 Modularització

En aquesta  activitat  el  grup establirà  un primer contacte amb l’Scratch com a entorn i
llenguatge  de  programació.  L’Scratch  permet  construir  blocs  per  crear  aplicacions,
animacions i jocs digitals. 
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Comencem
Podeu utilitzar l’entorn Scratch en un ordinador de dues maneres: en línia anant a la pàgina
de l’Scratch, o bé sense Internet, instal·lant-vos l’editor fora de línia des d’aquí. Si voleu que
treballin en línia i desin els canvis que vagin fent (opció recomanada), creu-los un compte.
Si necessiteu ajuda, seguiu les instruccions per crear comptes de professorat i d’alumnat. 

Primera ullada al programa
És clar que primer potser voleu ensenyar-los què és i quin aspecte té l’Scratch abans de
posar-vos a la feina. Teniu dues opcions: podeu connectar el vostre ordinador al projector i
fer-los-en  cinc  cèntims  fent  anar  el  programa,  o  bé  podeu  mostrar-los  un  vídeo  del
YouTube.  De tutorials  n’hi  ha  molts,  però  us  en recomanem un en particular:  What  is
Scratch?.

46

https://www.youtube.com/watch?v=JfANYyKF_-E
https://www.youtube.com/watch?v=JfANYyKF_-E
https://scratch.mit.edu/educators/faq
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

SESSIÓ 3: USOS CREATIUS DE L’SCRATCH

Scratch: Disseny d’un primer projecte

Ara ja poden començar a aprendre a programar de la manera més divertida que hi ha:
jugant i experimentant. Repartiu les targetes d’inici, en cadascuna de les quals hi ha una
seqüència d’ordres senzilla, com ara moure’s amb les tecles de direcció del teclat o amb el

ratolí, o canviar el color d’un personatge, entre d’altres. Animeu-los a provar de fer-les totes.
Podeu baixar-vos de franc el joc sencer de targetes d’inici.

Així, doncs, ara toca crear un primer joc o projecte. El web de l’Scratch ofereix un bon feix
de projectes d’exemple que podeu provar sense problemes. Com en l’activitat introductòria,
aquests projectes venen en forma de targetes senzilles i divertides. 

47

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf
http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/


CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Baixeu-vos les targetes i imprimiu-ne unes cinc còpies de cada una. Ordeneu-les i poseu-les
apilades a la vista de tothom. Cada alumne n’ha de triar una segons el projecte que vulgui
dur a terme en aquesta activitat. A partir d’ara només cal que segueixin les instruccions que
hi ha a la targeta. 

Si  algú acaba abans d’hora, proposeu-li  de millorar el  projecte (afegir-hi  una puntuació,
augmentar-ne la dificultat, canviar-ne el tema, etc.) o de crear-ne un altre de més difícil. 

Quan tothom hagi acabat, doneu-los deu minuts perquè cadascú pugui posar a prova els
projectes de la resta i després posar en comú què han après fins ara. 

Trucs i consells:
▪ Si necessiteu més ajuda per començar a fer anar l’Scratch, podeu consultar aquests 

recursos en línia: 
o Tutorial interactiu.

o Guia introductòria en PDF. 
▪ També hi ha una pàgina amb informació sobre l’Scratch dissenyada especialment per

a educadors.

48

https://scratch.mit.edu/educators/
https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted


CODINC: MANUAL DE FORMACIÓ

Projecte núm. 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Materials:
▪ Un ordinador o portàtil per a cada alumne. Si no és possible, treballeu per parelles.
▪ Deu (com a mínim) còpies de les targetes d’inici de l’Scratch. Podeu baixar-vos-les 

de franc des d’aquí.
▪ Cinc (com a mínim) còpies de les targetes de projectes de l’Scratch. Podeu baixar-

vos-les de franc des d’aquí.
▪ Fotocòpies de la fitxa 3 per a la pluja d’idees.
▪ Llapis i bolígrafs.

Programació tangible amb el Makey Makey 

Resum:El  Makey Makey és un joc d’invenció que impulsa la  curiositat,  la creativitat i  la
capacitat de resolució de problemes. Amb el Makey Makey els objectes del dia a dia es
converteixen en ratolins tàctils. Això permet als estudiants interactuar amb els ordinadors
com a eines creatives. L’ordinador esdevé una extensió de la seva creativitat i els anima a

ser creatius en el joc i a provar coses noves.
 
En aquesta activitat els alumnes crearan controladors innovadors a partir de fruites, coberts,
paper d’alumini i altres objectes. Imagineu-vos jugar al Pac-Man amb unes quantes culleres,
o tocar un piano fet de pomes i plàtans. És un exercici de creació d’allò més avançat que
connecta el món real i tangible amb la programació digital. 
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Durada: 60 minuts.

Objectius d’aprenentatge: 

1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.3 Reutilització i remescla
2.4 Abstracció
2.5 Modularització
2.4 Recopilació i gestió de la informació
3.1 Treball en equip

Metodologia: 

Introducció 
Podeu ensenyar-los què és i com funciona el Makey Makey fent-los una breu demostració
d’exemple o posant-los un vídeo curtet en què es veu molt clarament tot el que es pot fer
amb aquest controlador.

Encara hi ha una altra manera de presentar-los aquest joc d’invenció: connecteu-lo a un
ordinador amb un cable USB i executeu un algoritme en Scratch que faci reproduir un so
concret cada cop que premeu una tecla. Tal com s’explica en la fitxa 4, connecteu un cable
de pinça a la secció de presa de terra del Makey Makey i un altre a la secció de l’espai.
Comproveu que el volum de l’ordinador estigui encès.

Vosaltres, com a dinamitzadors, heu de subjectar l’altre extrem del cable que fa de presa de
terra i un alumne ha d’agafar l’altre extrem del cable que heu connectat a l’espai. Aleshores,
formeu tots una rotllana i situeu-vos als extrems les dues persones que subjecteu un cable.
Agafeu-vos de les mans que tingueu lliures, tots excepte dos dels alumnes que hi hagi pel
mig de la rotllana, els quals hauran de picar de mans enlaire un amb l’altre. Quan piquin de
mans se sentirà un so a l’ordinador. Proposeu-los d’interrompre la connexió i de picar de
mans per tornar a tancar el circuit en diversos punts de la rotllana. 

Proveu diversos jocs amb el Makey Makey 
Enceneu els ordinadors i obriu-hi en cadascun una aplicació que sigui compatible amb el
Makey Makey. També podeu fer servir jocs antics que pugueu trobar per Internet, com ara
el Pac-Man o el Super Mario, o la majoria dels jocs de l’Scratch. 
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Al costat de cada ordinador deixeu-hi un Makey Makey —no l’hi connecteu encara, però—
juntament amb un full amb les instruccions de connexió i uns quants objectes que siguin
conductors. 

Demaneu el grup que cadascú es posi en un ordinador diferent, que hi connectin els Makey
Makey i que provin el primer joc o aplicació. Al cap de quinze minuts, demaneu-los que
canviïn d’ordinador perquè provin un segon joc o aplicació. Aleshores, cada deu minuts que
vagin canviant.

En  aquesta  il·lustració  podeu  veure-hi  el  clàssic  piano  de  plàtans,  però  a  Internet  n’hi
trobareu molts altres. Si us voleu inspirar, aquí hi trobareu idees.

Compte! El joc només funcionarà si agafem el cable que fa de presa de terra per l’extrem
metàl·lic. El Makey Makey fa servir un circuit elèctric de molt baixa intensitat per transferir la
informació, així que necessita que el circuit estigui tancat perquè la informació arribi a bon
port.  Això,  però,  no  els  ho  digueu:  deixeu-los  que  hi  arribin  per  si  mateixos  tot
experimentant. 
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Trucs i consells:
▪ Subjectar el cable de presa de terra tota l’estona pot ser una mica difícil depèn de

com, sobretot si juguem a algun joc que demani rapidesa, com ara el Pac-Man. En
aquests casos, podeu provar de fer-vos un braçalet de paper d’alumini, que us quedi
ben ajustat i en contacte amb la pell, i connectar-hi el cable. 

▪ Si  necessiteu informació  més detallada  sobre  com es fa  servir  el  Makey  Makey,
podeu veure aquest vídeo.

▪ El Makey Makey ofereix un munt d’eines i recursos per al professorat, com ara una
guia per a educadors i diversos plans d’estudis.

▪ Si voleu encara més idees,  doneu un cop d’ull  al que han fet altres professors i
estudiants al web del Makey Makey.

Materials:
▪ Deu (com a mínim) ordinadors o portàtils.
▪ Deu (com a mínim) dispositius Makey Makey.
▪ Materials que siguin conductors. Per exemple: 

o Plàtans, pomes, taronges, etc. 

o Paper d’alumini. 

o Plastilina.

o Culleres o forquilles metàl·liques.
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SESSIÓ 4: PROJECTE EN PARELLES I
Resum:  L’activitat  principal  d’aquesta  formació  sobre  programació  és  que  els  alumnes
dissenyin i  programin un joc en parelles.  En aquesta activitat hauran d’aplicar  totes les
habilitats que han anat adquirint en les altres sessions per crear una cosa nova i original.
Entre  d’altres,  hauran  de  pensar  com  si  fossin  dissenyadors,  resoldre  problemes  de
programació, treballar conjuntament i exposar la feina que han fet. 

L’activitat  es  divideix  en  tres  etapes:  ideació,  creació  i  exposició;  i  cadascuna  és  tan
important com les altres dues. En l’etapa d’ideació els alumnes fan una pluja d’idees per
decidir  quin  tipus  de joc  volen  programar  i  què  necessitaran  per  fer-ho.  En l’etapa  de
creació, fan servir l’Scratch per programar el joc i resoldre els problemes (errors) que puguin
sorgir. Finalment, en l’etapa d’exposició presenten i expliquen als companys el joc que han
creat.  Tot  aquest  procés se centra en el  treball  col·laboratiu,  la  crítica constructiva i  la
consecució d’uns resultats positius. 

Durada: 60 minuts × 2.

Objectius d’aprenentatge: 
1.1 Algoritmes
1.2 Seqüències
1.3 Bucles i repeticions
1.4 Esdeveniments i selecció
1.5 Paral·lelismes
1.6 Operadors lògics i condicionals
1.7 Operadors matemàtics
1.8 Variables i gestió de dades
1.9 Funcions
2.1 Estratègies de treball incremental i iteratiu
2.2 Verificació i depuració d’errors
2.3 Reutilització i remescla
2.4 Abstracció
2.5 Modularització

Projecte en parelles: Ideació

Aquesta primera etapa comença amb un debat sobre els videojocs. Agafeu una pissarra i
anoteu-hi els punts principals del debat, com ara els tipus de jocs que hi ha i els elements
que ha de tenir un bon joc. 

Podeu fer servir les preguntes que us proposem o bé fer-ne d’altres; com vulgueu: 
▪ A quins jocs us agrada jugar? Per què els trobeu divertits?
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▪ Què és el que us agrada més del vostre videojoc preferit?
▪ Què és el que ha de tenir un videojoc? I el que segur que no ha de tenir? 
▪ Quants tipus de jocs coneixeu? 

En acabar, dividiu els alumnes per parelles. Podeu fer les parelles vosaltres mateixos o dir-
los  que  les  facin  ells  segons  els  seus  interessos.  Una  manera  d’emparellar-los  segons
interessos  és  penjant  a  l’aula  diversos  cartells  en  què  hi  hagi  escrits  diferents  tipus  o
gèneres de jocs, i demanant-los que se situïn al costat d’un o altre en funció del que més els
interessi. A partir d’aquí, demaneu-los que s’ajuntin per parelles.

Després, doneu a cadascuna un parell de fotocòpies de la fitxa 3. Hauran d’emplenar les
diferents cel·les que hi ha, de la 1 a la 7. L’última correspon al nom que li voldran posar al
joc.  El  primer  que  han de  fer  és  una  pluja  d’idees  per  mirar  de  trobar  en  quin  tema
s’ambientarà el joc, com serà el protagonista, en què consistirà el joc, etc. Proposeu-los de
fer un esbós de l’aspecte que tindrà el joc. El poden dibuixar a la part del darrere de la fitxa.

Projecte en parelles: Creació
Ara toca començar a crear el joc que han dissenyat. En aquesta etapa han d’aplicar els
conceptes i les habilitats de programació que han après en les activitats anteriors per crear
un projecte propi. Tingueu a mà les targetes d’inici de l’Scratch per si algú s’encalla i ha de
buscar con funciona algun codi concret.
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SESSIÓ 5: PROJECTE EN PARELLES II I AVALUACIÓ

Projecte en parelles: Exposició
Un dels moments més significatius i divertits de fer un joc és presentar-lo als companys. És
important que deixeu temps suficient a cada parella perquè expliquin el joc que han creat,
l’ensenyin públicament i el deixin provar a la resta del grup. Pot ser una bona idea convidar
alumnes d’altres grups i fins i tot les famílies. 

Per  evitar  que  s’aclaparin  en  les  exposicions,  intenteu  que  l’ambient  sigui  agradable  i
informal: podeu portar menjar i beguda per compartir, i fins i tot podeu lliurar un certificat al
final de les presentacions. 

Veure el resultat de tot el procés i rebre una mostra de reconeixement per la feinada feta
són elements clau del factor d’empoderament que té aquesta formació sobre programació.
Els alumnes se senten realitzats en haver creat el seu propi joc i ensenyar-lo a la resta. És
normal i necessari que se’n sentin orgullosos. 

Trucs i consells:
▪ Si necessiteu més ajuda per començar a fer anar l’Scratch, podeu consultar aquests

recursos en línia: 
o Tutorial interactiu.

o Guia introductòria en PDF. 
▪ També hi ha una pàgina amb informació sobre l’Scratch dissenyada especialment per

a educadors.

Materials:
▪ Pissarra.
▪ Retoladors.
▪ Fotocòpies de la fitxa 5.
▪ Llapis i bolígrafs. 
▪ Un portàtil amb l’Scratch per a cada parella.
▪ Projector per fer l’exposició. 
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Avaluació activa 
Resum:  La  majoria  d’experiències  d’aprenentatge  ocorren  en  els  jocs  i  activitats  de
programació, però també durant els moments de reflexió. Es tracta de dur a terme activitats
d’avaluació amb els alumnes. Això no vol dir que els hàgiu de posar notes, sinó avaluar les
activitats que han fet d’una manera divertida però coherent, seguint el que es coneix com a
tècniques d’avaluació activa, que són les que fem servir en aquesta formació. 

Aquestes tècniques permeten que els alumnes retinguin molt millor els coneixements i les
habilitats adquirits i que s’enduguin dels tallers una experiència molt més positiva. 

Durada: Entre 30 i 40 minuts.

Objectius d’aprenentatge:
3.1 Treball en equip
3.2 Negociació
3.3 Descripció de processos mentals
3.4 Aprenentatge indirecte

Metodologia:
A l’apèndix IV hi trobareu cinc activitats que podeu fer servir per a l’avaluació. Tanmateix, a
Internet  n’hi  trobareu  moltes  més.  En  acabar  aquest  seguit  de  tallers  de  deu  hores,
avaluareu els  vostres  alumnes amb una d’aquestes  tècniques.  Després,  vosaltres  també
debatreu amb ells els beneficis i els motius de l’avaluació.

Materials:
▪ Bolígrafs i papers.
▪ Notes adhesives. 
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ORGANITZACIÓ PRÀCTICA

▪ Un estudiant per cada cinc alumnes.

QUAN EL PROJECTE DESPERTA RECELS
En l’enquesta  que  vam fer  per  al  nostre  projecte,  la  majoria  de socis  van indicar  que
preveien que els mestres i els alumnes de primària mostrarien certa desconfiança envers la
formació que plantejàvem.

En aquest sentit val a dir que quan es va dur a terme el projecte Capital Digital no hi va
haver cap tipus de problema a l’hora de convèncer els centres educatius perquè es fessin
activitats de programació sempre que MAKS, que era l’entitat organitzadora dels tallers,
s’encarregués d’aportar els equips i els materials necessaris. De totes maneres, cal acordar
amb els mestres de primària una bona estructuració de les activitats.

Mestres de primària

Els mestres, en realitat, senten curiositat per saber en què consistiran les activitats, i un cop
veuen que els seus alumnes es mostren entusiastes i s’ho passen bé en els tallers, qualsevol
recel que poguessin tenir s’esvaeix ràpidament.

Arran  de  la  popularitat  que  ha  adquirit  últimament  la  programació  informàtica,  a  les
direccions dels centres els agrada poder oferir aquest tipus de tallers; la programació dona
un prestigi especial a les escoles.

Tanmateix, convé que parleu amb direcció de cadascun dels centres per aconseguir el seu
suport i intenteu signar un acord per escrit. 

Evitem el caos a classe: una mica d’organització

Els mestres temen que es generi caos a les aules perquè per ells la falta d’organització és un
impediment  per  a  l’aprenentatge  dels  seus  alumnes.  Per  això  cal  que  tot  estigui  ben
estructurat: els exercicis, la programació de les activitats i l’espai físic a l’aula. En la formació
que fem als estudiants hem de parlar d’aquests aspectes. En aquell  dia concret, es pot
modificar la disposició de les taules en aquella aula? Si és que no, com podem fer que els
alumnes treballin en grup amb les taules separades? Hi ha cap altra aula on puguem fer les
activitats?

De tot això també és fonamental parlar-ne amb els mestres abans de començar la formació.

Calendaritzeu els tallers abans de començar
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Les activitats de programació convindria que les plantegéssiu en blocs de dues o tres hores,
en comptes de sessions de cinquanta minuts, que és el que sol ser habitual en la majoria de
centres de secundària.

Així, les deu hores de formació als estudiants seria idea distribuir-les en cinc blocs de dues
hores,  o  en dos blocs de tres hores  i  dos de dues.  Les activitats  amb els  alumnes de
primària són molt més fàcils de calendaritzar.

Alumnes de primària

Feu una demostració pràctica de les activitats

Presenteu les activitats de programació explicant  als  estudiants què és el  que faran en
cadascuna i com anirà avançant el projecte. Deixeu-los que practiquin perquè vegin que el
que els proposeu és divertit.

La majoria d’alumnes s’engresquen quan es fan projectes a l’aula i se’ls treu de la rutina que
suposen les classes de cada dia.

Pregunteu als  estudiants  quines reticències  tenen a l’hora de treballar  amb alumnes de
primària i parleu-ne. Si teniu l’oportunitat, mireu de preguntar-los amb quin tipus d’escola
prefereixen  treballar.  Si  no,  assigneu-los-en  una  i  expliqueu-los  els  motius  pels  quals
necessiten la seva ajuda per ensenyar-los programació als infants.

Els joves poden ser referents per als més menuts 

En la majoria de famílies desfavorides els lligams entre familiars són molt forts i els germans
grans estan encantats d’ajudar els més petits. Expliqueu-los que poden ser un referent per
als més petits i que poden ajudar-los a descobrir i endinsar-se en el món de la programació
informàtica. 
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FITXES
https://docs.google.com/document/d/1M-UBYo6u85FS-2yOcCg1dbMcqgEs_3dx7kyU5nxHD_E/edit 

ENLLAÇOS
LightBot (aplicació en línia).

Hour of Code 
• Amb el tema de La guerra de les galàxies.
• Amb el tema del Minecraft.
• Amb el tema de Frozen.

MATERIALS

Element Preu unitari aprox. (€) Quantitat Preu total aprox. (€)

Makey Makey 55 10 550

Ordinadors o portàtils 10

Tauletes (opcional) 100 10 1000

Materials per pintar i dibuixar

Materials per escriure
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APÈNDIX II. FITXES
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/
edit# 

APÈNDIX III. JOCS DINÀMICS 
El nus
Aquest és un bon joc per començar a entrar en calor; a més, l’objectiu és prou eloqüent: cal
desfer el nus per sortir d’una situació complicada.

Comenceu demanant-los  que facin  una rotllana i  aixequin els  braços.  Quan estiguin en
posició, doneu-los les instruccions perquè es vagin enredant entre ells. Per exemple: «Amb
la mà dreta agafeu la mà esquerra d’algú, amb la mà esquerra agafeu la mà dreta d’algú, i
no podeu agafar la mà de la persona que teniu al costat!». Al final, demaneu-los que es
desenredin sense deixar-se anar de les mans i que intentin tornar a formar una rotllana.
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La sardina

Aquest és com el fet i amagar, l’únic que funciona al revés! Hi ha algú que s’amaga i la resta
l’ha  de trobar.  La  primera  persona que el  troba  no  diu  res  als  altres  i  s’uneix  a  ell  a
l’amagatall. A mesura que els van descobrint, el grup amagat cada cop va assemblant-se
més a una llauna de sardines.

El Big Fat Pony

Aquest joc és de ballar i cantar en anglès. Comenceu formant una rotllana. Una persona s’hi
situa al mig i comença a fer-hi voltes cantant aquesta cançó:

This is the story of my pony,
story of my big fat pony,
this is the story of my pony,
this is what they told me.

En el moment que acabi de cantar l’últim vers s’atura, i amb la persona que tingui al davant
es posa a ballar cantant ara això:

Front, front, front, my baby.
side, side, side, my baby.
back, back, back, my baby.
this is what they told me.

Seguidament, aquesta persona entra també al cercle i ara tots dos tornen a començar. El
joc segueix així fins que acabi tothom cantant i ballant.

La bola d’energia 

Comenceu fent tots una rotllana. Dieu que teniu una bola d’energia i que l’anireu passant
cap a la dreta al crit d’«Ommm». Es tracta de motivar-se i moure tot el cos en fer el crit i
enviar la bola. Quan la bola hagi fet la volta sencera i us torni a arribar a vosaltres, introduïu
un  altre  moviment:  Quan  digueu  «Uà!»  aixecant  els  braços  enlaire,  la  bola  d’energia
canviarà de sentit. Proveu de jugar una estona amb els dos moviments i després afegiu-n’hi
un tercer: quan digueu «Fiu!» enviareu la bola a algú concret mirant-la als ulls i fent com si
la hi llancéssiu. A partir d’aquí aneu jugant alternant els tres crits. 

El bingo de presentació

People bingo is a great ice breaker game for adults because it’s fun, easy to organize and
almost everyone knows how to play. In as little as 30 minutes, you can energize a classroom
or a meeting and help your students or coworkers get to know each other better with just a
handful of bingo cards and some clever questions.
Whether your event has three people or 300, it’s easy to play people bingo. Here’s how to 
get started.
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Create Your People Bingo Questions

If you know your participants, make a list of 25 interesting traits that describe different 
aspects of them, things like, “plays the bongos,” “once lived in Sweden,” “has a karate 
trophy,” “has twins” or “has a tattoo.”
If you don’t know your participants, make a list of more general traits like “drinks tea 
instead of coffee,” “loves the color orange,” “has two cats,” “drives a hybrid” or “went on a 
cruise in the last year.” You can make these easy or difficult depending on how much time 
you want the game to take.
Still stuck for ideas? Start with this list of 100 great people bingo questions.

Make Your People Bingo Cards
It’s very easy to make your own bingo cards using regular printer paper. Check out these 
easy step-by-step instructions to learn how to make a people bingo card. 
There also are lots of places online where you can create customized people bingo cards.
Some are free; some are not. One site, Teachnology, has a card maker that allows you to 
shuffle the phrases on each card. Another site, Print-Bingo.com, allows you to customize 
with your own words or use their suggestions.

APÈNDIX IV. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ACTIVA 
En l’avaluació activa es posen en comú els dos aspectes de l’aprenentatge experiencial: la
paraula i l’acció. Les activitats d’avaluació activa solen ser simples, bàsiques i directes, i ens
ajuden a reforçar el que anem aprenent de l’experiència. Vegem-ne uns quants exemples. 

La mà

Durada: 30 min.
Materials: papers en blanc i retoladors, llapis, ceres, etc. 

Poseu la mà sobre un paper en blanc i amb l’altra en resseguiu el contorn amb un retolador
per dibuixar-ne la silueta. Després, a cada dit hi escriviu una cosa diferent:

▪ Polze: el que més us ha agradat del dia d’avui.
▪ Índex: una cosa que hauríeu de tenir més en compte o en la qual hauríeu de prestar

més atenció.
▪ Cor: una cosa que no us hagi agradat del dia d’avui.
▪ Anular: una cosa que sigui important per a vosaltres o una cosa que hàgiu après.
▪ Petit: una cosa que us faci sentir insegurs i que voldríeu practicar més.

Quan hàgiu acabat, cadascú comparteix amb la resta el que ha escrit. Aquests fulls, un cop
acabada l’activitat, es poden penjar a l’aula.
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El cubell, la nevera i la motxilla

Durada: 30 min.

En acabar la formació, pregunteu al grup quines de les activitats que han fet llençarien al
cubell, quines desarien a la nevera i quines ficarien a la motxilla. Podeu dibuixar un cubell,
una nevera i una motxilla i enganxar-hi notes adhesives en un contenidor o altre segons
vagin dient.

El globus

Imagineu-vos que aneu en globus i que voleu volar més alt. Per fer-ho, heu de deixar uns
quants sacs de terra. Penseu que un cop en deixeu anar algun, ja no el podreu recuperar.
Ah, i per cert, penseu també que per sota i passa gent, així que aneu amb compte on van a
petar! 

El Twitter analògic

Avalueu l’activitat fent servir només 140 caràcters. No us oblideu de posar-hi hashtags!
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