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INTRODUCCIÓ

Aquesta  metodologia  està  adreçada  a  professorat  d’educació  secundària  i  primària  i  a
dinamitzadors.

En les pàgines que segueixen s’explica en què es basen aquests mètodes pedagògics que
presentem i com es poden aplicar a un grup d’estudiants de secundària d’entre quinze i
divuit anys perquè s’hi sentin implicats i puguin fer una formació bàsica sobre programació
informàtica i altres activitats pertanyents a les àrees de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria,
l’art i les matemàtiques (STEAM) a alumnes de primària d’entre vuit i deu anys. 

En aquest projecte, CODINC, els nostres formadors ensenyen els principis de la programació
als estudiants i el professorat de secundària en un seguit de tallers a l’aula de deu hores de
duració en total. Després d’aquesta formació, els coneixements i les habilitats que hi han
adquirit  els  estudiants  els  hauran  de  transmetre  a  un  grup  d’alumnes  de  primària,
acompanyats dels mestres d’aquestes escoles i els nostres dinamitzadors. 

Al professorat de secundària aquest projecte li servirà per augmentar el seu capital científic,
millorar les seves habilitats pedagògiques i transmetre el que han après sobre programació
bàsica als alumnes de primària.

CODINC és un projecte centrat en la promoció de la inclusió social per mitjà d’una formació
entre iguals sobre programació informàtica i altres activitats d’STEAM. Els estudiants i els
alumnes a qui va dirigit el projecte són joves i infants de barris amb uns índexs d’exclusió
social  superiors  als  de  la  resta  de  la  ciutat.  En  molts  països  es  publiquen  dades  que
permeten identificar quines són les zones i  les escoles més desfavorides i  amb un grau
d’exclusió més elevat.

CODINC  vol  ajudar  els  estudiants  d’entre  quinze  i  divuit  anys  procedents  d’entorns
desfavorits a augmentar l’autoestima guiant-los en la descoberta del seu propi potencial de
creació,  innovació  i  acompanyament.  La  nostra  proposta  per  assolir  aquest  objectiu  es
vehicula a través d’una formació en què aprenen a programar i crear els seus projectes
d’STEAM i,  posteriorment,  a intercanviar els rols i  fer ells de formadors a alumnes més
petits.  Això és de gran utilitat  per  a aquells  joves que puguin estar  en un moment  de
definició personal, buscant la seva identitat en el món adult. És possible que els estudiants
d’entorns  més  desfavorits  sentin  que  no  troben  el  seu  lloc  i  se  sentin  mancats  de  la
confiança i el suport dels adults per descobrir el seu potencial creatiu i innovador. 
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A CODINC hem adaptat i ampliat la metodologia inclusiva de Capital Digital, un projecte
dissenyat  i  dut  a  terme  pel  nostre  soci  MAKS  VZW en  barris  de  Brussel·les  (Bèlgica)
classificats com a molt desfavorits. 

Capital Digital  és un innovador projecte basat en l’aprenentatge entre iguals que té per
objectiu  formar  joves  d’entorns  desfavorits  en  programació  i  altres  activitats  d’STEAM
perquè facin de dinamitzadors als 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 aquestes activitats a
través  de  jocs  i  dinàmiques.  Per  als  dinamitzadors  aquest  projecte  va  ser  una  primera
experiència laboral que els va fer augmentar la confiança i,  alhora, els seus horitzons a
l’hora de triar què volien estudiar.

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
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.

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 del projecte són els següents: 

1. Aprofundir i millorar la capacitat del professorat per fomentar l’educació en les àrees
STEAM  entre  joves  procedents  de  contextos  desfavorits  seguint  una  metodologia
inclusiva basada en l’aprenentatge entre iguals. 

2. 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.

3. 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.

A Europa hi ha una necessitat de desenvolupar les competències digitals de la ciutadania, i
en molts  països el sistema educatiu encara no està del  tot  adaptat  a l’ús de les noves
tecnologies. I aquesta necessitat és encara més gran en els barris amb uns índexs d’exclusió
social més elevats, on justament es poden fer servir les noves tecnologies per impulsar la
inclusió. Encara que en aquestes àrees els estudiants de primària i secundària són usuaris
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actius d’Internet i dispositius mòbils, el professorat de les escoles encara ha de potenciar les
seves habilitats per poder fer-los un bon acompanyament en l’ús de les TIC. La programació
informàtica en especial i l’STEAM de manera general ofereixen noves vies per a l’educació
basada en els interessos dels infants i els joves, en el sentit que els permeten ser creadors,
no només consumidors, de continguts digitals.

El projecte CODINC s’adreça particularment a: 

-  Alumnat d’educació primària d’entre vuit  i  dotze anys i  alumnat d’educació secundària
d’entre  quinze  i  divuit  anys,  tots  procedents  de  barris  desfavorits.  El  primer  grup
l’anomenem alumnes i el segon, estudiants. 

- Professorat de primària i professorat de secundària. El primer grup l’anomenarem mestres
i el segon, professors.

- Formadors que treballin amb joves en contextos formals, no formals i informals (escoles,
telecentres, centres per a joves, ONG, centres de formació, etc.). 

- Altres actors clau: escoles, famílies, organitzacions de la societat civil, entitats locals, ONG,
institucions educatives i formatives, autoritats públiques, etc. 

En  aquesta  metodologia  descrivim,  d’una  banda,  el  programa  de  formació  sobre
programació informàtica i habilitats pedagògiques, de deu hores de duració, destinat als
estudiants i, de l’altra, el programa de formació dirigit als alumnes i els estudiants en el rol
de dinamitzadors. Veureu que hi ha moltes similituds entre la formació dels estudiants i la
dels alumnes. Això és perquè el que la formació que reben els primers és sobre els mateixos
mòduls que aquests després han d’ensenyar als segons.  La formació per a estudiants i
professorat, a banda de ser sobre programació, se centra també en mètodes pedagògics,
tècniques d’avaluació i jocs dinàmics. Formar els estudiants perquè aprenguin a comprendre
conceptes amb rapidesa els fa augmentar la confiança i a creure en les seves habilitats,
alhora que els fa créixer l’autoestima i a perdre la por a haver d’ensenyar coses que no
acaben d’entendre del tot.

Bona lectura!
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
Amb  la  metodologia  de  CODINC  els  estudiants  de  secundària  i  vosaltres,  mestres  i
professors, dureu a terme un seguit d’activitats d’aprenentatge a través del qual posareu en
pràctica el vostre pensament computacional i les vostres habilitats socials i creatives. 

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta metodologia estan dividits en dues seccions, una per
a l’educació primària i una altra per a l’educació secundària. Cada secció conté els objectius
per als alumnes o estudiants i els objectius per a vosaltres, mestres i professors.

Sempre podeu consultar les graelles d’objectius d’aprenentatge per veure ràpidament els
objectius que s’associen a una activitat en particular, per exemple.

Objectius d’aprenentatge per a mestres i professors
Com a mestre o professor, el primer que fareu és adquirir coneixements sobre pensament
computacional  i  programació  informàtica  i,  després,  reforçar  les  vostres  habilitats
pedagògiques. 

En acabar les activitats que us proposem en aquesta metodologia sabreu respondre a les
preguntes següents:

▪ Què és el pensament computacional i per què és un element clau en la societat?

▪ Quines són les competències del segle XXI que han d’adquirir els vostres alumnes o
estudiants?

▪ De  quina  manera  les  activitats  de  programació  fomenten  el  pensament
computacional, la creativitat i la capacitat de resolució de problemes?

▪ Quines habilitats socials i pedagògiques són essencials per als estudiants per poder
dinamitzar activitats de programació amb els seus companys més petits?

Com a professionals de l’educació aprendreu a dur a terme, conduir i dinamitzar activitats de
formació en les matèries següents:

▪ Programació informàtica.

▪ Informàtica analògica.

▪ Exercicis de creació i col·laboració.

▪ Exercicis de disseny.

▪ Exercicis pedagògics i de dinamització.

Els professors de secundària reben la formació juntament amb els seus estudiants, i els
mestres de primària reben una formació a part. 
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Objectius d’aprenentatge per a estudiants
En aquesta formació els estudiants duran a terme una completa sèrie d’activitats que els
farà assolir diversos objectius d’aprenentatge en els camps següents: 

▪ Pensament computacional.

▪ Habilitats socials i col·laboratives.

▪ Habilitats creatives.

▪ Habilitats de disseny i de resolució de problemes.

▪ Habilitats pedagògiques i de dinamització de grups.

Els resultats de la formació, però, poden ser molts més, ja que els estudiants hauran de
posar en pràctica el llenguatge verbal i visual de manera creativa i fins i tot hauran de fer
servir  conceptes  matemàtics.  De fet,  el  projecte  final  que  hauran de fer  podeu decidir
relacionar-lo amb alguna assignatura, com ara història, geografia, art, etc. 

Pensament computacional

Els  objectius  d’aprenentatge  relatius  al  pensament  computacional  es  divideixen  en  dos
grups:  els  conceptes  que  han  de  dominar  els  estudiants  i  els  exercicis  cognitius
corresponents. 

En aquesta metodologia s’estableixen nou conceptes clau sobre pensament computacional,
amb els quals els estudiants arribaran a dominar la pràctica de la programació informàtica i
a crear els seus propis jocs i aplicacions.

Concepte Descripció

Algoritmes
Conjunts d’instruccions adreçades a un ordinador: per exemple, per
crear un joc o fins i tot per cuinar un plat.

Seqüències
Instruccions  donades  en  un  orde  específic,  una  rere  l’altra,  que
l’ordinador executa d’inici a fi.

Bucles i repeticions
Repetició  d’un  subconjunt  d’instruccions  diverses  vegades  o  de
manera infinita.

Esdeveniments i selecció
Indicació del moment en què ha de passar alguna cosa; per exemple,
el gat ha de començar a bellugar-se quan es premi el botó Inicia en
l’aplicació.

Operadors lògics i condicionals
Elements  que  permeten  que  l’ordinador  prengui  alguna  decisió;
especifiquen, per exemple, que si passa A l’ordinador ha de fer Y, o
que si passa B l’ordinador no ha de fer Z.

Operadors matemàtics
Algoritmes  que  fan  servir  operacions  matemàtiques  (multiplicació,
divisió, etc.); per exemple, per reduir gradualment la velocitat d’un
objecte.

Variables i gestió de dades
Espais en què es poden emmagatzemar xifres i lletres; per exemple,
per mostrar-hi la puntuació actual del jugador.
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Funcions
Subconjunts  de  codis  que es  poden  reaprofitar  donant  una  ordre
determinada;  per  exemple,  per  fer  avançar  el  protagonista  de
l’aplicació.

Relacionats amb aquests conceptes hi  ha sis  exercicis  cognitius que permeten posar  en
pràctica  les  habilitats  i  coneixements  de  programació  i  desenvolupar  el  pensament
computacional. Aquests exercicis no són útils només en el camp de la tecnologia, sinó que
tenen una alta aplicabilitat en altres àmbits del coneixement i de la vida mateixa, com ara la
resolució de problemes de manera creativa. 

Exercici cognitiu Descripció

Estratègies de treball incremental i iteratiu

Fragmentar  la  feina  en  diversos  passos  que  se  segueixen
progressivament i, alhora, tornar a repetir passos que ja s’han fet per
millorar la formació. La programació no és un procés lineal, sinó una
espiral que es va repetint.

Verificació i depuració d’errors
Posar  a  prova  (verificar)  els  jocs  o  projectes  creats  i  veure quins
aspectes se’n poden millorar, identificant problemes (errors) i trobant
estratègies per resoldre’ls (depurar-los).

Reutilització i remescla
Aprendre dels projectes dels companys, reutilitzant fragments de codi
o  processos  cognitius  i  remesclant  solucions  i  projectes  per  crear
coses noves.

Abstracció
Traduir  en  patrons  abstractes  el  que  es  va  aprenent  durant  la
formació.

Modularització
Dividir  els  projectes  en  parts  més  petites  (moviment,  velocitat,
puntuació, etc.) per després reutilitzar-les.

Recopilació i gestió de la informació
Conèixer fonts d’informació i saber-ne buscar d’altres, siguin en línia o
no, per trobar solucions als problemes.

Habilitats socials i col·laboratives

La metodologia de CODINC aposta amb força per l’aprenentatge col·laboratiu i entre iguals,
en el qual els més grans (estudiants de secundària) treballen conjuntament per ensenyar
programació als més petits (alumnes de primària).

Els  vostres  estudiants  treballaran  en  les  seves  habilitats  col·laboratives  de  la  manera
següent. Per començar, (1) funcionaran com un equip i aprendran plegats, (2) aprendran a
negociar entre ells i també amb els alumnes a qui formaran. Ensenyar no només significa
haver  de  conèixer  la  matèria  impartida,  sinó  també  tenir  habilitats  pedagògiques  que
permetin  comprendre  la  mentalitat  dels  més  menuts.  Per  tant,  també aprendran a  (3)
descriure els seus processos mentals amb un llenguatge que sigui entenedor per als qui
l’han de rebre, siguin aquests alumnes de primària o altres estudiants de secundària com
ells. Finalment, (4) aprendran els uns dels altres i aprendran també del grup de primària en
un seguit de dinàmiques en què cal resoldre problemes de manera col·laborativa.
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Cada estudiant farà de formador a un grup de cinc alumnes. No es tracta d’impartir lliçons
sobre programació, sinó guiar-los en la seva descoberta i resolució de problemes. La funció
dels estudiants i els professors és acompanyar els més petits en la cerca de solucions per als
problemes plantejats. I això ho fan amb les fitxes de treball: l’estudiant explica als alumnes
què és el que cal fer i els dona trucs i consells per resoldre els problemes.

Posem-ne un exemple: l’Scratch. En la primera sessió els alumnes descobreixen els aspectes
tècnics d’aquest llenguatge de programació. Se’ls demana que escullin un personatge i que
el facin caminar, ballar, parlar i cantar, i és així que descobreixen els principis bàsics de la
programació.  En  la  segona  sessió  dedicada  a  l’Scratch  se’ls  demana  que  facin  alguns
exercicis  a partir  de les fitxes.  En la tercera i  última sessió d’Scratch se’ls  demana que
dissenyin un joc, i això no només vol dir que han de pensar en el disseny, sinó també en el
contingut que haurà de tenir.  És a dir,  a l’hora de dissenyar un joc cal  pensar com es
guanyarà i com es perdrà i també quins personatges hi haurà, per exemple. Això comporta
analitzar un problema que ha sorgit.

La metodologia que se segueix en aquesta formació és la mateixa per a estudiants i per a
alumnes a fi que els primers puguin conèixer de primera mà el que hauran d’ensenyar i fer
fer  als  segons.  D’aquesta  manera  els  estudiants  poden  trobar  la  millor  manera  de
transmetre els coneixements i acompanyar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

En aquests tallers també es fa èmfasi en la necessitat del reforç positiu: cal felicitar els
alumnes quan facin bé les coses. Si hi ha la necessitat d’amonestar algú, és millor aïllar el
problema i explicar-li amb tots els detalls que calgui per què se l’està castigant. El càstig
només  ha de  ser  necessari  quan un infant  trenca les  normes  establertes  repetidament
després  d’haver-lo  avisat  diversos  cops.  És  preferible  no  deixar  passar  el  problema  i
abordar-lo en el moment en què sorgeixi perquè l’infant entengui què és el que ha passat. 

Habilitats creatives 

Al llarg de la formació també es potencien les habilitats creatives i es posen en pràctica els
tres aspectes principals de la creativitat que estableix la teoria de la creativitat sistemàtica
de Lego: (1) explorar les possibilitats, les idees i els projectes dels altres; (2) combinar les
habilitats, les idees i els projectes que ja tenim per crear coses noves, i (3) transformar les
propietats que ja existeixen en coses noves. 

Habilitats de disseny i de resolució de problemes

La  metodologia  que  presentem  incorpora  les  habilitats  de  disseny  i  de  resolució  de
problemes de la manera següent. Els estudiants (1) aprenen a identificar problemes nous i
descompondre’ls, (2) adquireixen estratègies per generar idees noves per mitjà de pluges
d’idees i, posteriorment, (3) implementen aquestes idees. Així mateix, (4) avaluen les seves
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solucions  i  reflexionen  sobre  l’impacte  que  tenen.  Finalment,  (5)  busquen  maneres  de
millorar les solucions i tornen a avaluar el problema en una iteració del procés.

El mètode d’assaig i error és fonamental en aquest projecte i és la manera de reforçar el
pensament computacional. En el Makey Makey, per exemple, s’expliquen els principis bàsics
del joc i llavors els alumnes ja s’hi posen a jugar i a provar de fer coses.

Habilitats pedagògiques i de dinamització

El darrer grup d’objectius que assoliran els estudiants en aquesta formació és el relatiu a les
habilitats pedagògiques i de dinamització de grups. La consecució d’aquests objectius es
treballarà al llarg de les deu hores que duren els tallers de formació, però sobretot durant la
seva tasca com a dinamitzadors  amb els  alumnes  de primària:  (1)  dinamitzant  grups  i
activitats;  (2)  gestionant  la  motivació  del  grup  i  d’alumnes  concrets  i  proposant  jocs
dinàmics per aixecar l’ànim; (3) avaluant activitats, processos i la tasca d’un mateix com a
dinamitzador; (4) definint normes de conducta col·lectives, i (5) trobant i aplicant mètodes i
habilitats d’organització pràctica.

Les normes bàsiques de conducta s’estableixen en començar la formació amb els alumnes.
Les normes són aprovades després d’haver-les debatut i consensuat entre tots: alumnes,
estudiants i mestres. En un cartell ben visible s’hi escriuen les coses que cal fer i les coses
que  no  es  poden  fer  a  classe,  i  si  tothom hi  està  d’acord  se  signa  el  document.  Als
estudiants els demanem que facin èmfasi en la formulació positiva d’aquestes normes, la
majoria de les quals segurament aniran apareixent en el debat conjunt.

1. Tractem els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres.
2. Respectem el material dels altres quan l’hàgim de fer servir.
3. Riem amb tothom, però no ens riem de ningú.
4. Siguem responsable del nostre aprenentatge.
5. Arribem puntuals.
6. Escoltem el dinamitzador i els companys per trobar solucions.
7. No molestem els que estan treballant.
8. Utilitzem un llenguatge apropiat perquè tothom ens entengui.

Aquest  és  un  debat  que  tenim amb els  estudiants  cap  a  l’inici  de  la  seva  formació,  i
posteriorment ells també l’han de tenir amb el grup d’alumnes quan dinamitzin els tallers.

Tanmateix, en aquest segon cas és important discutir amb els mestres dels alumnes com
volen gestionar aquestes normes de conducta i veure si en algun punt entren en conflicte
amb les normes de conducta pròpies de l’escola. De totes maneres, creiem que la definició
de les normes és essencial que vagi a càrrec dels estudiants i els alumnes; en aquest sentit,
durant els tallers són els estudiants els que dinamitzen les activitats i vetllen pel benestar
dels alumnes, i els mestres només han d’intervenir-hi quan hi hagi problemes greus. 
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Graella d’objectius d’aprenentatge per a estudiants 

Les diferents activitats que proposa la metodologia de CODINC estan enfocades a treballar
diversos  d’aquests  objectius  d’aprenentatge.  Al  llarg  de  les  sessions  programades
s’assoleixen tots els objectius plantejats. Podeu trobar una descripció general dels diversos
objectius i les activitats relacionades a la graella d’objectius d’aprenentatge per a estudiants
(vegeu l’apèndix). 
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Objectius d’aprenentatge per a l’educació primària

Objectius d’aprenentatge per a alumnes
En aquesta formació els alumnes assoliran una gran varietat d’objectius d’aprenentatge en
els camps següents: (1) pensament computacional, (2) habilitats socials i col·laboratives, (3)
habilitats creatives i (4) habilitats de disseny i de resolució de problemes. 

Els resultats de la formació, però, poden ser molts més, ja que els alumnes hauran de posar
en pràctica el llenguatge verbal i visual de manera creativa i fins i tot hauran de fer servir
conceptes matemàtics. De fet, el projecte final que hauran de fer podeu decidir relacionar-lo
amb alguna assignatura, com ara història, geografia, art, etc. 

Pensament computacional 

Els  objectius  d’aprenentatge  relatius  al  pensament  computacional  es  divideixen  en  dos
grups: els conceptes que han de dominar els alumnes i els exercicis cognitius corresponents.

En aquesta metodologia s’estableixen nou conceptes clau sobre pensament computacional,
amb els quals els alumnes arribaran a dominar la pràctica de la programació informàtica i a
crear els seus propis jocs i aplicacions.

Concepte Descripció

Algoritmes
Conjunts d’instruccions adreçades a un ordinador: per exemple, per
crear un joc o fins i tot per cuinar un plat.

Seqüències
Instruccions  donades  en  un  orde  específic,  una  rere  l’altra,  que
l’ordinador executa d’inici a fi.

Bucles i repeticions
Repetició  d’un  subconjunt  d’instruccions  diverses  vegades  o  de
manera infinita.

Esdeveniments i selecció
Indicació del moment en què ha de passar alguna cosa; per exemple,
el gat ha de començar a bellugar-se quan es premi el botó Inicia en
l’aplicació.

Operadors lògics i condicionals
Elements  que  permeten  que  l’ordinador  prengui  alguna  decisió;
especifiquen, per exemple, que si passa A l’ordinador ha de fer Y, o
que si passa B l’ordinador no ha de fer Z.

Operadors matemàtics
Algoritmes  que  fan  servir  operacions  matemàtiques  (multiplicació,
divisió, etc.); per exemple, per reduir gradualment la velocitat d’un
objecte.

Variables i gestió de dades
Espais en què es poden emmagatzemar xifres i lletres; per exemple,
per mostrar-hi la puntuació actual del jugador.

Funcions
Subconjunts  de  codis  que es  poden  reaprofitar  donant  una  ordre
determinada;  per  exemple,  per  fer  avançar  el  protagonista  de
l’aplicació.
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Relacionats amb aquests conceptes hi  ha sis  exercicis  cognitius que permeten posar  en
pràctica  les  habilitats  i  coneixements  de  programació  i  desenvolupar  el  pensament
computacional. Aquests exercicis no són útils només en el camp de la tecnologia, sinó que
tenen una alta aplicabilitat en altres àmbits del coneixement i de la vida mateixa, com ara la
resolució de problemes de manera creativa. 

Exercici cognitiu Descripció

Estratègies de treball incremental i iteratiu

Fragmentar  la  feina  en  diversos  passos  que  se  segueixen
progressivament i, alhora, tornar a repetir passos que ja s’han fet per
millorar la formació. La programació no és un procés lineal, sinó una
espiral que es va repetint.

Verificació i depuració d’errors
Posar  a  prova  (verificar)  els  jocs  o  projectes  creats  i  veure quins
aspectes se’n poden millorar, identificant problemes (errors) i trobant
estratègies per resoldre’ls (depurar-los).

Reutilització i remescla
Aprendre dels projectes dels companys, reutilitzant fragments de codi
o  processos  cognitius  i  remesclant  solucions  i  projectes  per  crear
coses noves.

Abstracció
Traduir  en  patrons  abstractes  el  que  es  va  aprenent  durant  la
formació.

Modularització
Dividir  els  projectes  en  parts  més  petites  (moviment,  velocitat,
puntuació, etc.) per després reutilitzar-les.

Recopilació i gestió de la informació
Conèixer fonts d’informació i saber-ne buscar d’altres, siguin en línia o
no, per trobar solucions als problemes.

Habilitats socials i col·laboratives 

La metodologia  de CODINC creu fermament  en l’ensenyament  col·laboratiu,  en què els
alumnes exploren, experimenten i creen un projecte final de manera conjunta. De resultes
d’això,  s’assoleixen  i  es  posen  en  pràctica  un  ample  conjunt  d’habilitats  social  i
col·laboratives. 

Els alumnes (1) treballen plegats per crear un joc com a projecte final, procés en el qual
aprenen a (2) negociar els uns amb els altres i a (3) descriure els seus processos mentals. A
més, aprenen a (4) presentar els seus projectes als companys i a (5) fer i rebre crítiques i
comentaris. Finalment, el seu aprenentatge no és un camí que recorren sols, sinó que (6) és
una experiència compartida. 

Habilitats creatives 

Al llarg de la formació també es potencien les habilitats creatives i es posen en pràctica els
tres aspectes principals de la creativitat que estableix la teoria de la creativitat sistemàtica
de Lego: (1) explorar les possibilitats, les idees i els projectes dels altres; (2) combinar les
habilitats, les idees i els projectes que ja tenim per crear coses noves, i (3) transformar les
propietats que ja existeixen en coses noves. 
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Habilitats de disseny i de resolució de problemes 

La  metodologia  que  presentem  incorpora  les  habilitats  de  disseny  i  de  resolució  de
problemes de la manera següent. Els alumnes aprenen a (1) identificar problemes nous i
descompondre’ls, (2) adquireixen estratègies per generar idees noves per mitjà de pluges
d’idees i, posteriorment, (3) implementen aquestes idees. Així mateix, (4) avaluen les seves
solucions  i  reflexionen  sobre  l’impacte  que  tenen.  Finalment,  (5)  busquen  maneres  de
millorar les solucions i tornen a avaluar el problema en una iteració del procés. 

Graella d’objectius d’aprenentatge per a alumnes 
Les diferents activitats que proposa la metodologia de CODINC estan enfocades a treballar
diversos  d’aquests  objectius  d’aprenentatge.  Al  llarg  de  les  sessions  programades
s’assoleixen tots els objectius plantejats. Podeu trobar una descripció general dels diversos
objectius i les activitats relacionades a la  graella d’objectius d’aprenentatge per a alumnes
(vegeu l’apèndix).
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MARC TEÒRIC 

Habilitats del segle XXI 
El  Fòrum  Econòmic  Mundial  (FEM)  va  fer  un  estudi  de  les  habilitats  que  anirien  més
buscades el 2020 en comparació amb el 2015. Segons aquesta investigació:

La creativitat  esdevindrà una de les tres habilitats més sol·licitades en els treballadors.  Amb
l’allau de nous productes, noves tecnologies i noves maneres de treballar, els treballadors hauran
de ser més creatius si volen beneficiar-se d’aquests canvis.1

Paral·lelament,  l’escolta  activa,  actualment  considerada  una  habilitat  essencial,
desapareixerà de la llista de les deu habilitats més buscades, alhora que la intel·ligència
emocional, que avui dia no figura en la llista, passarà a ser una de les més importants. 

El  FEM també  va  revelar  que  el  65 % dels  infants  de  sis  anys  que  comencen  l’escola
enguany acabaran tenint una feina que encara no existeix. Això suposa concebre l’educació i
l’aprenentatge des d’una dimensió totalment diferent. 

A Europa, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va
establir una llista d’habilitats que infants, joves i adults hauran de tenir per poder moure’s
amb facilitat en la societat del demà: són les habilitats del segle XXI. Són habilitats com ara
la resolució de problemes, la col·laboració, la creativitat o el pensament computacional, que
estan interconnectades i que haurien de formar part de l’educació de tota la ciutadania a fi
de  permetre’ns  desenvolupar-nos  en  el  futur  i  estar  preparats  per  a  l’aprenentatge
permanent.

Concretament, les habilitats que defineix l’OCDE són: 

1. Pensament crític
2. Pensament creatiu
3. Resolució de problemes
4. Pensament computacional
5. Alfabetització informacional
6. Habilitats informàtiques
7. Alfabetització mediàtica
8. Comunicació
9. Col·laboració
10. Habilitats socials i culturals
11. Autoregulació

1 GRAY, A. (2016). «The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution», a  World
Economic  Forum.  <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-
the-fourth-industrial-revolution>.
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La metodologia de CODINC es basa en el desenvolupament d’aquestes habilitats del segle
XXI i  se  centra  sobretot  en  el  pensament  computacional,  la  resolució  de  problemes,  el
pensament creatiu la col·laboració i la comunicació. La resta d’habilitats també són presents
en el projecte, ja que com dèiem totes estan relacionades entre si.

Pensament computacional 

Què és el pensament computacional? 

El primer cop que sentim a parlar del pensament computacional potser el que ens ve al cap
té a veure amb la informàtica. Tanmateix, és un concepte molt més ampli. El terme el va
establir Jeanette Wing el 2006 a la Carnegie Mellon University. 

A  Internet  podeu  trobar-hi  una  gran  quantitat  d’informació  sobre  el  tema,  però  us
recomanem en especial  aquest  vídeo de  Google,  en  què  s’explica  breument  què  és  el
pensament computacional.

No  es  tracta  només  d’una  habilitat,  sinó  d’una  sèrie  de  conceptes,  eines,  aplicacions  i
estratègies  mentals  que  s’utilitzen  per  resoldre  problemes.  Es  pot  fer  servir  tant  per
descobrir el genoma humà com per analitzar l’obra de Shakespeare, i al mateix temps es pot
aplicar sense utilitzar l’ordinador. Però llavors què és? 

El  pensament  computacional  és  una  manera  d’encarar  la  resolució  de  problemes.  Significa
detectar un problema, aïllar-lo i trobar la manera d’abordar-lo fent ús dels nostres coneixements
i  habilitats  informàtics.  (Diane  Main,  directora  del  departament  d’Aprenentatge,  Innovació  i
Disseny de l’Upper School, dins la Harker School, a Califòrnia).

Google divideix el pensament computacional en quatre aspectes: 
1. Descomposició: dividir un problema en parts més petites. 
2. Reconeixement de patrons: buscar diferències i similituds entre les diverses parts a fi

de poder fer prediccions.
3. Abstracció:  buscar  els  principis  bàsics  de  les  diverses  parts  i  els  patrons  que

segueixen els problemes.
4. Disseny d’algoritmes: elaborar un seguit  d’instruccions pas a pas per resoldre els

diferents problemes.

Per què és tan important el pensament computacional?

En una societat com la nostra, cada vegada més complexa i més basada en la tecnologia, és
clau que els alumnes i els estudiants aprenguin a pensar de manera crítica i a crear la seva
pròpia experiència digital. Més que simples consumidors de tecnologia digital, volem que
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esdevinguin  productors  d’aquesta  tecnologia  i  que ho facin  des d’una actitud crítica.  El
pensament computacional, doncs, forma part de l’alfabetització mediàtica.

La bretxa digital com la coneixem avui dia, entre els que tenen accés a la tecnologia i els
que no, passarà a dividir els que saben crear tecnologia i els que no. És aquí on rau la
importància del pensament computacional. En una banda hi haurà els que sabran controlar
l’ús que fan de la tecnologia i generar solucions per cobrir les seves necessitats, i a l’altra hi
haurà els que consumeixen tecnologia sense mentalitat crítica.

En aquest  sentit,  un contacte primerenc a escola amb el  pensament  computacional  pot
animar els més menuts a decantar-se per àrees d’estudi més relacionades amb l’STEAM.
Això pot ser especialment positiu per a les nenes, ja que un bon acompanyament en la seva
primera incursió en aquests camps pot ajudar-les a sentir-s’hi còmodes. 

És clar que també hi ha el factor professional. El mercat laboral cada cop necessitarà més i
més treballadors amb formació en TIC i programació; de fet, aquesta demanda no coberta
ja hi és. Tanmateix, el pensament computacional no serà l’únic requisit per a totes aquestes
feines relacionades amb la tecnologia i la programació, sinó que, ara que cada cop hi ha
més tasques «simples» que queden resoltes gràcies a la robòtica i la intel·ligència artificial,
la necessitat de treballadors amb habilitats creatives i de resolució de problemes també serà
creixent. 

Pensament creatiu 
Aquesta habilitat és complicada de definir. Per començar: què és la creativitat? Hi ha tres
activitats principals que conformen el que entenem per creativitat:2

Combinar:  generar  idees  i  coses  noves,  sorprenents  i  valuoses  combinant  idees  i
projectes que ja existeixen.

Explorar:  ampliar  els  coneixements  que tenim sobre una matèria concreta a partir
d’idees i coses noves, sorprenents i valuoses.

Transformar: canviar la manera en què veiem o entenem el món a partir d’idees i
coses noves, sorprenents i valuoses.

En aquest conjunt d’habilitats del segle XXI, el pensament creatiu es pot dividir en habilitats
més concretes,  com ara (1) conèixer  i  utilitzar  tècniques creatives,  (2) sortir  de la  ruta
principal, (3) saber veure noves connexions i combinacions, (4) atrevir-se a prendre riscos
(calculats), (5) entendre els errors com a possibilitats d’aprenentatge i (6) tenir una actitud
oberta i investigadora. 

2 ACKERMANN,  E.  (et al.)  (2010).  Defining systematic  creativity  in  the digital  realm.  Billund:  Lego
Learning Institute.  <https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/905xw/defining-systematic-
creativity-in-the-digital-realm>.
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Per què cal aprendre a programar? 
Aquestes habilitats del segle XXI, específicament el pensament computacional i la creativitat,
hi ha diverses maneres de treballar-les. Tanmateix, pensem que un dels millors abordatges
és ensenyant els alumnes i els estudiants a programar: és una pràctica que estimula la seva
capacitat  per  identificar,  extrapolar  i  crear  patrons.  Si  s’aprèn  des  d’una  edat  ben
primerenca, la programació informàtica ajuda a entendre millor els sistemes i la manera en
què estan dissenyats, ja que es tracta d’analitzar problemes que van sorgint i  haver de
buscar-hi solucions innovadores. Així mateix, programant també es coneixen noves eines
que permeten crear i construir per un mateix.

En una altra vessant,  comprendre com funciona el  codi  i  els  principis  que regeixen els
llenguatges  de  programació  significa  tenir  molt  guanyat  a  l’hora  de  buscar  feina.  És
important recalcar, però, que els beneficis que té saber programar no es limiten al mercat
professional. 

Aprendre  programació  informàtica  permet  als  alumnes  de  primària  esdevenir  creadors  i
productors en el món digital. En comptes de consumir tecnologia diàriament d’una manera
acrítica, poden començar a construir el seu propi futur digital; en comptes de ser usuaris
d’aplicacions,  poden ser  desenvolupadors  d’aplicacions.  Sigui  per  motius  professionals  o
sigui per pura diversió, aprendre a programar suposa un avantatge enorme. 

Per què és tan important que els infants i joves de barris desfavorits aprenguin a
programar? 

N’hi ha prou que els sectors de població més desfavorits tinguin ordinadors per reduir la
bretxa salarial que els separa de les classes més benestants? Molts estudis assenyalen que
no, que també cal que sàpiguen fer servir aquests dispositius. 

L’accés  a la  informació  i  una adequada alfabetització informacional  són factors  socials  i
econòmics clau que poden donar lloc a una nova estratificació de la societat. Coneguda com
a bretxa informacional, aquesta divisió no és ni de bon tros un concepte nou, però és molt
probable que guanyi pes en l’era digital. L’omnipresència de les TIC i la tecnologia digital és
inqüestionable. La informació cada cop és més accessible, a Internet i des de dispositius
digitals. Hi ha molts estudis que asseguren que la bretxa digital que coneixíem fins ara, la
fractura socioeconòmica respecte de l’accés a la  tecnologia,  ja  ha començat a minvar  i
acabarà per desaparèixer a mesura que vagi madurant el procés de digitalització. Així i tot,
malgrat  la  creença popular  que la  digitalització  i  la  generalització  de  l’accés  a  Internet
portaran a un nivell de coneixements igual a tot el món, les dades més recents indiquen
diferències socials significatives en la manera en què la gent usa les TIC. És el que es coneix
com la segona bretxa digital. Buscar, processar i avaluar informació en aquest món digital és
un procés que demana un nou conjunt  d’habilitats informacionals.  En aquest  sentit,  les
classes socials més benestants tenen més recursos i més capital cultural, i això els permet
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tenir un coneixement més bast de les noves tecnologies i, per tant, obtenir un accés a la
informació millor i més ràpid.3 

Així,  els  estudiants  procedents  d’entorns  més  afavorits  poden  treure  més  partit  a  la
tecnologia que no pas els estudiants de classes més baixes, els quals utilitzen els ordinadors
bàsicament per jugar a videojocs, consultar les xarxes socials i comprar productes en línia.

Per aquest motiu, potenciar les habilitats digitals dels grups més desfavorits és un assumpte
urgent. Hem de reduir la bretxa digital i impulsar la integració i la mobilitat social. El fet de
crear  productes  digitals  des  de  mòbils  i  ordinadors  canvia  la  relació  entre  l’aprenent  i
aquests  dispositius.  Quan  produïm  contingut  digital  esdevenim  consumidors  proactius  i
passem  a  entendre  els  dispositius  electrònics  com  a  eines  d’aprenentatge  permanent.
Aquest és un altre dels objectius que s’assoleixen indirectament en aquesta formació.

La  programació  informàtica  com  a  eina  d’empoderament  per  als  grups  més
desfavorits

Atorgar als estudiants més desfavorits una funció a l’escola és donar-los veu i permetre que
se sentin part integrant de la comunitat educativa. Amb el mètode de l’ensenyament entre
iguals milloren el seu benestar i alhora poden oferir eines i recursos d’empoderament als
seus companys més petits. Els joves provinents de països del Tercer Món o arribats a casa
nostra en condició de refugiats normalment no tenen accés al mateix capital científic ni
social que els joves autòctons, per la qual cosa s’enfronten a uns índexs d’abandonament
escolar i baixa autoestima superiors. 

Per revertir aquesta situació, amb el projecte CODINC se’ls ofereix una formació que pretén
augmentar justament el seu capital científic i social i preparar-los per fer de dinamitzadors
en programació i altres activitats d’STEAM als seus companys. Aquest rol de dinamització els
ajuda a augmentar la confiança en si mateixos i els permet esdevenir actors en el món
digital  i  protagonistes en la seva comunitat.  De la mateixa manera, CODINC també pot
servir per millorar la relació entre professorat i estudiants a l’aula, ja que els primers tenen
l’oportunitat de veure els segons encarant l’ensenyament i l’aprenentatge des d’un altre punt
de vista i interpretant un paper educatiu totalment diferent del que és habitual. Alhora, això
obre la porta a la cooperació i la cohesió social dins l’aula.

3 AZZOLINI, D. i SCHIZZEROTTO, A. (2017). «The second digital divide in Europe: A cross-national study
on  students’  digital  reading  and  navigation  skills»,  FBK-IRVAPP  Working  Papers,  núm.  2017-02.
Trento:  Research  Institute  for  the  Evaluation  of  Public  Policies;  Bruno  Kessler  Foundation.
<https://irvapp.fbk.eu/wp-content/uploads/2017/09/FBK-IRVAPP-Working-Paper-No.-2017-02.pdf>.
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Principis pedagògics bàsics i facilitació 
Els principis pedagògics bàsics en què es basa la metodologia de CODINC s’inspiren al seu
torn en les quatre P que fa servir Mitch Resnick, professor del LifeLong Kindergarten Group,
MIT Media Lab, i creador del llenguatge de programació visual Scratch:  projects,  passion,
peers i play. 

Vegeu  aquest  vídeo,  en  què  es  fa  una  breu  explicació  sobre  aquests  conceptes  i
l’aprenentatge creatiu.

Projects (projectes)

Tant  els  alumnes  de  primària  com  els  estudiants  de  secundària  estan  més  motivats  i
aprenen millor quan treballen en projectes que els engresquen i que són importants per a
ells. Per tant, en aquesta formació no es donen lliçons i se segueixen exemples, sinó que es
construeix un projecte personal. Els alumnes creen per si mateixos un joc que han ideat i
dissenyat ells, del qual acaben estant orgullosos, i amb raó. 

Passion (entusiasme)

Aprendre és divertit, o com a mínim ho hauria de ser. En aquesta sèrie de tallers, un dels
objectius principals tant per a alumnes com per a estudiants és que s’ho passin bé i que
gaudeixin amb el que fan. Quan un tema o un projecte ens entusiasma, ens hi sentim més
motivats, ens hi impliquem més i n’aprenem més coses. 

Peers (companys)

A CODINC es posa en pràctica l’ensenyament entre iguals, des de la idea que treballar i
jugar en col·lectiu és un dels processos d’aprenentatge més potents que hi ha. Així,  els
estudiants no només formen els alumnes, sinó que també aprenen d’ells. Al cap i a la fi,
aprendre de manera individual, a més de ser una tasca lenta i limitada, és ben avorrit. 

Play (joc)

La formació no consta d’un seguit de sessions teòriques habituals. El que es busca és jugar
amb la tecnologia, amb conceptes i els uns amb els altres. Per mitjà de jocs, dinàmiques i
experimentació activa els alumnes aprenen més que no pas asseguts a taula i escoltant el
que diu el mestre. L’ambient d’aprenentatge ideal és aquell on un pot jugar i s’ho pot passar
bé, no pas un context tradicional o restrictiu. 

Aquest moviment que aposta per la programació informàtica i l’educació creativa beu dels
principis teòrics de pedagogs com ara Jean Piaget i Paolo Freire en les qüestions següents: 

1. Els infants són aprenents per naturalesa
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El  desig  que tenen els  alumnes per  adquirir  coneixements  i  habilitats  que els  permetin
comprendre  i  viure  en  el  món que  els  envolta  és  tan  fort  com la  seva  necessitat  per
aconseguir menjar, escalfor, amor i comoditat.

Com ho fan, però? Aprenen observant detalladament la cultura humana en la qual estan
immersos, jugant-hi, participant-hi i imitant el que veuen. Veuen el que fa la gent més gran i
amb més experiència que ells i senten l’impuls de reproduir-ho. De fet, s’enrabien quan no
se’ls deixa fer coses que els altres fan: veuen la dansa de la vida i ells volen ballar també,
no quedar-se’n al  marge.  Els infants segueixen un mètode científic:  elaboren hipòtesis  i
teories, les posen a prova i després les revisen o les abandonen segons van veient.

El mestre o educador pot contribuir al seu aprenentatge sempre que doni suport i llibertat
perquè facin el que volen fer i els ajudi a investigar el que volen investigar, però només quan
ells  vulguin,  demanin  o  necessitin  clarament  aquesta  intervenció.  Les  intervencions  no
desitjades o no demanades no fan cap favor a l’aprenentatge; al contrari, no són més que
un obstacle.4

2. Facilitació d’activitats de programació i d’activitats analògiques

Crear i construir pot ser tot un repte. Si volem esperonar la creativitat i la innovació, hem
d’ajudar  els  estudiants  a  entendre  aquest  repte  com  una  part  més  del  procés
d’aprenentatge,  com un tràngol  que aconseguiran passar  quan vagin adquirint  pràctica.
L’ensenyament de la programació informàtica contribueix a identificar les etapes del procés i
a observar les reaccions dels estudiants i dels dinamitzadors i les habilitats adquirides en
cadascuna de les etapes.

Aquesta metodologia pren la idea del docent com a transmissor  de coneixement en un
context  formal  i  la  transforma  en  la  concepció  del  docent  com  a  dinamitzador  de
l’aprenentatge dels seus alumnes en un context més relaxat. 

Alhora, proposa canviar la clàssica avaluació final dels coneixements assolits en un seguit
d’avaluacions  parcials  a  partir  de  productes  creats  pels  alumnes  i  estudiants.  Aquestes
avaluacions són incrementals i acaben unint-se en un projecte final. 

Durant  les  activitats  dels  tallers,  tant  les  que  són  de  programació  com  les  que  són
analògiques, se’ls anima a provar diverses coses per veure si funcionen. Es posa en pràctica
el mètode d’assaig i error, que òbviament pot comportar resultats equivocats, però també
pot dur a la repetició i la innovació. 

Tots som capaços de plantejar-nos reptes, superar-los i reeixir, i en aquest procés generem
un espai segur en què l’error no és més que una possibilitat. A diferència del que passa en

4 ACKERMANN,  E.  i  FALBEL,  A.  (1998),  What  we  mean  by  learning,  LEGO  Dacta.
<http://learn.media.mit.edu/lcl/resources/readings/what-we-mean-by-learning.pdf>.
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una avaluació convencional, un experiment fallit  no és un mal final,  sinó una invitació a
tornar-ho a intentar.

Quan els alumnes i estudiants se’ls deixa llibertat d’invenció i creació, comencen a entendre
la tecnologia com un mitjà per resoldre problemes reals i per extrapolar el que van aprenent
a altres camps.

Els recursos que oferim estan pensats com a eines d’aprenentatge pràctic que es poden
utilitzar  per  treballar  habilitats  necessàries  en  l’economia  creativa  i  digital,  com ara  el
pensament crític, la col·laboració, la comunicació, la curiositat, la invenció o la resolució de
problemes.

Com a professor, he de saber programar abans no comencin les activitats?

En  aquests  tallers,  els  nostres  formadors  comencen  ensenyant  els  principis  de  la
programació als estudiants i el professorat de secundària en un seguit de tallers a l’aula de
deu hores de duració en total. Posteriorment, aquests estudiants aniran a fer la formació a
una escola de primària.

Els  mestres  de  primària  rebran  també  una  formació  per  poder  facilitar  la  tasca  dels
estudiants  amb  els  alumnes.  Per  tant,  no,  no  cal  que  sapigueu  programar  abans  de
començar la formació. Això sí, és clau que vingueu amb ganes d’experimentar i de provar de
treballar amb una metodologia diferent a l’aula. 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.
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QUAN EL PROJECTE DESPERTA RECELS 
Quan es va posar en pràctica el projecte Capital Digital, en el qual es basa la metodologia
que fem servir a CODINC, les escoles es van mostrar favorables a la incorporació d’activitats
gratuïtes sobre programació informàtica si l’entitat responsable del projecte s’encarregava
d’aportar els equips i  els materials necessaris. Abans de començar la formació, però, és
important  que  els  formadors  de  CODINC,  juntament  amb  els  mestres  i  els  centres  de
primària, estableixin  una bona correlació entre les activitats que es duran a terme i  els
objectius d’aprenentatge que caldrà assolir. 

Pel que fa als mestres de primària

Els mestres van acceptar la proposta d’aplicar el projecte Capital Digital un cop van veure
quines eren les activitats i l’entusiasme que mostraven els alumnes en les activitats.

Arran de la popularitat que ha adquirit últimament la programació informàtica, i atesa l’alta
demanda d’activitats d’aquesta mena per part de les famílies, en aquella experiència també
es va observar que a les direccions dels centres els agradava poder oferir aquest tipus de
tallers. Les metodologies que s’hi fan servir i els objectius que s’hi treballen fan augmentar
el prestigi dels centres, I això és molt positiu per a aquelles escoles que se situen en barris
considerats marginals. És primordial que els formadors parlin amb la direcció de cadascun
dels centres abans de començar el projecte CODINC i signin un acord per escrit en què
l’escola expressi el seu suport al projecte. 

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 parlem 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.

Planifiqueu els tallers abans de començar

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. 
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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 planificar.

Alumnes de primària

Feu una demostració pràctica de les activitats

Presenteu  les  activitats  de  programació  explicant  als  alumnes  què  és  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. 

Annex 1. Graella d’objectius d’aprenentatge 
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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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